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في  لي�س  �إلحاحا،  �لحا�ضر  ع�ضرنا  م�ضاكل  �أكثر  من  البيئة  وتلوث  المناخي  التغير  يعتبر 

�لغرب �أو �لدول �ل�ضناعية فح�ضب، بل في كل �أنحاء �لمعمورة. �إذ تنبع من هاتين �لظاهرتين 

عديدة  ذلك  و�أ�ضباب  �لآن.  حتى  �لإن�ضانية  �إليه  تفتقد  �لذي  �لحزم،  تتطلب  جمة  مخاطر 

ومتنوعة، وهي لي�ضت كلها مادية تتعلق بالطبيعة، بل هي ثقافية �أي�ضا.

وهذ� �لجانب بالذ�ت، �أي تقاطع �لبيئة مع �لثقافة، هو مو�ضوع ملف �لعدد �لجديد من 

»فكر وفن«، �لعدد 99. وقديما كانت �لقاعدة تقول: �لمناخ و�لبيئة يطبعان �لإن�ضان وثقافته 

بطابعهما. هذه �لنظرية موجودة عند فال�ضفة �لع�ضور �لقديمة و�لع�ضور �لو�ضطى، وكذلك 

عند �لموؤرخين وعلماء �لجغر�فيا، وفي �لعالم �لإ�ضالمي �أي�ضا.

يوؤثر�ن في  وثقافته  �لإن�ضان  �أن  بمعنى  ب�ضكل معكو�س،  ت�ضير  وكاأنها  �لأمور  تبدو  �ليوم 

�لمناخ و�لبيئة. من هنا �أخذ �لحديث يكثر عن ع�ضر »�لأنثروبو�ضين« �أو �لع�ضر �لجيولوجي 

�لب�ضري. وهي �لمرة �لأولى من نوعها في تاريخ �لأر�س، �لتي �أ�ضبح فيها �لجن�س �لب�ضري 

قوة لها كل هذه �ل�ضيطرة �لجيوفيزيائية على �لمعمور. كما �أن ت�ضمية ع�ضر جيولوجي جديد 

كهذ�، يعد �عتر�فا علميا بم�ضاركة �لب�ضر لبقية �لقوى �لطبيعية �لأخرى في م�ضوؤوليتها عن 

ع�ضر  �لعدد،  ملف  في  �لمن�ضورة  غر�بوفاك،  عالم  مقالة  وتتناول  لكوكبنا.  �لبيئية  �لحالة 

�لأنتروبو�ضين.

ويظهر �أن �لإن�ضان ترك �أثر� في �لطبيعة با�ضتمر�ر، لي�س هذ� فح�ضب، بل حاول �أن يجعل 

منها ظاهرة ثقافية �أي�ضا. ولعل �أ�ضطع مثال على ذلك فن بناء �لحد�ئق �لإ�ضالمية. وب�ضكل 

عام ن�ضتطيع �لقول: �إن �لثقافات �لتقليدية كانت قريبة جد� من �لطبيعة وتعاملت معها بعناية 

�ضديدة. هذ� �لأمر ينطبق على �لإ�ضالم �أي�ضا، كما تبين مونيكا زبيدي في مقالتها �لمثيرة 

�لمن�ضورة في هذ� �لعدد من »فكر وفن« بعنو�ن »دعوة للجهاد �لبيئي«. �إذن نحن بحاجة �إلى 

�لبيئي«.  »�لجهاد  �لمق�ضود هنا هو  �إنما  عليه،  �لمتعارف  بالجهاد  لي�س  لكنه  جهاد جديد، 

�لمقالة تبين �أن كل ثقافة، �لثقافة �لإ�ضالمية �أي�ضا بالطبع، تحمل عنا�ضر تقليدية وتقنية، 

يجب �إعادة �كت�ضافها لحماية �لبيئة.

وفي  ج��د�.  مكلفة  بب�ضاطة  لأنها  �لبيئة،  حماية  وم�ضاريع  محاولت  تف�ضل  ما  وغالبا 

�لمجتمعات �لفقيرة، �لتي يعاني فيها �لب�ضر من �لفاقة، نجد �أن �لبيئة تكون �ل�ضحية �لكبرى 

كما تبين ذلك مقالة تقي اأخالقي »�أنا �ألّوث، �إذن �أنا موجود« حول �لو�ضع في �أفغان�ضتان. 

كلها  �لقت�ضادي  و�لو�ضع  �لثقافة،  �لبيئة،  مع  �ل�ضخ�ضي  �لتعامل  �أو  �ل�ضخ�ضية،  فالعالقة 

عنا�ضر مرتبطة ببع�ضها �لبع�س.

بيد �أن �لغرب �لغني يعاني بدوره من م�ضاكل بيئية، ولعل من �أهم �أ�ضباب ذلك �لإيديولوجيا 

مجالي  في  �لغربيين  �لباحثين  من  �لكثيرون  ويطالب  وتف�ضيله.  �لنمو  �أولوية  على  �لقائمة 

�لطبيعة و�لثقافة على �ل�ضو�ء، باإجر�ء تغيير عميق في �ضلوك �لإن�ضان وطرق �لعي�س، بحيث 

ي�ضل �لب�ضر �إلى قناعة باأنهم ي�ضتطيعون �لعي�س ب�ضعادة، وربما ب�ضعادة �أكثر مع ثرو�ت �أقل. 

كالو�س ليغيفي و�شوزانه �شتيملر وتوما�س ماخو يتناولون هذ� �لمو�ضوع في مقالتهم �لمن�ضورة 

في ملف هذ� �لعدد. هم ي�ضفون لماذ� وكيف �أنه من �لو�جب علينا �أن نغير ت�ضور�تنا حول 

طريقة عي�ضنا وعالقتنا بالطبيعة.

وبالإ�ضافة �إلى ملف »�لثقافة و�لبيئة« يتناول �لعدد 99 من »فكر وفن« �لأزمة �ل�ضورية 

�لعربية  �لترجمة  نن�ضر  �إذ  منها.  �لأمريكية  �لمتحدة  و�لوليات  لأوروب��ا  �لمزدوج  و�لموقف 

للكلمة �لتكريمية �لتي �ألقاها �لباحث و�لم�ضت�ضرق �لألماني �لمعروف اأودو �شتاينباخ بمنا�ضبة 

�لتي  �لحر،  للفكر  ر�ضد  �بن  زيتونة على جائزة  رز�ن  �ل�ضورية  و�لنا�ضطة  �لمحامية  ح�ضول 

تمنحها �ضنويا موؤ�ض�ضة �بن ر�ضد في �ألمانيا. في �لعدد 99 مقالت متنوعة في باب �إ�ضاء�ت 

ومر�جعة �لكتب �أي�ضا.

�لن�ضخة  ق��ر�ءة  خالل  من  للبيئة  �أ�ضدقاء  تكونو�  �أن  باإمكانكم  �لأع��ز�ء،  قر�ءنا  و�أخير� 

�لإلكترونية لهذ� �لعدد �لموجودة على �لر�بط �لتالي: www.goethe.de/fikrun. يمكنكم �أي�ضا 

 .eBook قر�ءة �لعدد في هو�تفكم �لنقالة �أو �أجهزة �لكومبيوتر �للوحي  من خالل ن�ضخة
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�لمناخي و�لم�ضكالت  �لتغير  تقود م�ضكالت  اإلى الفقه البيئي  من التغيير المناخي 

�لبيئية �لعالمية �إلى �لجدل حول �لإن�ضان وو�ضعه في �لبيئة ويتطلب ذلك مقترحات للحلول 

من �أجل �لحفاظ على �لأر�س، و�أخير� ولي�س باآخر من �أجل حماية �لمجال �لحيوي لالإن�ضان 

و�لحفاظ عليه. وهكذ� بد�أت �لطو�ئف �لدينية �لمختلفة تن�ضغل بال�ضوؤ�ل حول موقف �لدين 

و�يت جونيور  لين  �لموؤرخ  �لبيئة. في عام 19٦٧ عر�س  به من مو�ضوع حماية  توؤمن  �لذي 

�إلى  تعود  �لم�ضكلة  �أن جذور  �دعى  لقد  �لبيئية.  �لأزم��ة  �أ�ضل  للجدل حول  مثيرة  �أطروحة 

لطرح  �لمفتتح  �لنتقاد هي  هذ�  على  �لدينية  �لفعل  ردود  كانت  وقد  �لتوحيدية.  �لديانات 

خطاب جديد حول »�لالهوت �لبيئي«. ورغم �أن و�يت قد ركز في كتاباته في �لمقام �لأول 

على �لم�ضيحية و�ليهودية، فقد بد�أ �لم�ضلمون مع مو�جهة هذ� �لنتقاد ومع �لوعي بالأزمة 

�لبيئية بالن�ضغال بالمو�ضوع �لإيكولوجي.

لقد كانت �نطالقة تيار �لفقه �لبيئي �لإ�ضالمي �لموؤلف من فل�ضفة �إيكولوجية �إ�ضالمية 

وعلماء  �أكاديميين  يد  على  فاعلة،  �إ�ضالمية  بيئية  وحركة  لل�ضريعة  ت�ضتند  بيئية  وقو�نين 

م�ضلمين كثير� ما يكونون قد ن�ضاأو� في دول ذ�ت غالبية م�ضلمة ثم عا�ضو� لحقا �أو يعي�ضون 

في بلد�ن غربية. ومع �لمو�جهة �لجديدة مع م�ضكلة �لبيئة بد�أ نقا�س حول موقف دينهم من 

�لخطاب �لبيئي. ومنذ ذلك �لحين �نت�ضر �لبعد �لبيئي لالإ�ضالم ووجد تطبيقا له في منظمات 

ومبادر�ت للم�ضلمين في مختلف �أنحاء �لعالم.

الإ�شالم البيئي على �شبكة الإنترنت وخارجها »حملة �لخطبة �لخ�ضر�ء« و»دليل �لحج 

�لأخ�ضر« و»دليل �لم�ضلم �لأخ�ضر للحد من �لتغير �لمناخي« و »تخ�ضير رم�ضان« و »حملة 

�لمدينة �لنظيفة« تُظهر �أ�ضماء هذه �لمبادر�ت و�لم�ضاريع و�لحمالت من �لوهلة �لأولى �أنها 

تتمحور حول عالقة �لإ�ضالم بالطبيعة. وقد تر�ضخت �ضعار�ت كالإ�ضالم �لأخ�ضر« �أو �لإ�ضالم 

ذلك  مع  �لمعا�ضر.  �لتيار  لهذ�  و�ضفا  باعتبارها  �لأخيرة  �ل�ضنو�ت  في   Eco-Islam �لبيئي 

�لمفهوم  ي�ضير  و�إنما  بهم،  „خا�س“  �إ�ضالم  يتحدثون عن  �لتيار  �أن�ضار هذ�  �أن  يعني هذ�  ل 

بالأحرى �إلى �إعالء قيمة �لبيئة وخلق �هلل و�إلى جعل طريقة �لحياة �لقائمة على �ل�ضتد�مة 

من �ل�ضرور�ت �لمرتبطة بالإ�ضالم. ومن �أهد�فهم �أي�ضا توعية م�ضلمين �آخرين بالإمكانيات 

�لكامنة في �لإ�ضالم.

وتُ�ضتخدم �لأعياد و�لمنا�ضبات �لإ�ضالمية �لمهمة على وجه �لخ�ضو�س للترويج لهذه �لأفكار، 

على �ضبيل �لمثال �ضهر رم�ضان، باعتباره �ضهر� للتاأمل و�لتفكر. ولأن �لمرء ي�ضوم في رم�ضان 

ما بين �لفجر وغروب �ل�ضم�س، تقوم �لكثير من �لعائالت باإعد�د ولئم كبيرة لالإفطار، ما يوؤدي 

�إلى �لتخل�س من �لكثير من �لأطعمة �لتي لم يتم تناولها. ولذلك دعت مدونات  �لنهاية  في 

عديدة متخ�ض�ضة فقط في مو�ضوع �لإ�ضالم و�لبيئة مثل موقع www.theecomuslim.com �أو 

بيئي  �ضلوك  و�إلى  �أخ�ضر«  »رم�ضان  �إلى  رم�ضان  قبل  مقالت  عدة  في   www.khaleafa.com

و�لدعوة  �لعادلة«  »�لتجارة  منتجات  ��ضتخد�م  �لغربي  �ل�ضياق  في  ذلك  وت�ضمن  م�ضتد�م. 

منذ نهاية �شتينات القرن الما�شي تبلور، ببطء وعلى نحو غير لفت لغالبية الم�شلمين، نقا�س بين المثقفين 

والعلماء الم�شلمين حول فقه بيئي اإ�شالمي، يدر�س مدى توافق المبادئ البيئية مثل ال�شتدامة وحماية البيئة وحماية الحيوان 

والتنوع الحيوي مع الدين الإ�شالمي. ويجري تف�شير العديد من الآيات القراآنية بيئيا واإي�شاح اأن ال�شنة النبوية تنطوي 

على كثير من الإ�شارات التي �شرورة العي�س باأ�شلوب واع بالبيئة وب�شرورة الحفاظ على ا�شتمراريتها.

  Monika Zbidi    مونيكا زبيدي

دعوة للجهاد البيئي

الحركة البيئية الإ�شالمية
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٦٧

لأن يقوم �لنا�س بزر�عة �لخ�ضر و�لفاكهة باأنف�ضهم، و�إذ� 

لم يكن ذلك ممكنا �ضر�ء منتجات محلية و�لقت�ضاد في 

��ضتخد�م �لمياه �أثناء �لو�ضوء. 

�لفطر فر�ضة  يتيح �لحج وعيد �لأ�ضحى وعيد  كما 

لمخاطبة  للمدونات  �أو  �لإ�ضالمية  �لبيئية  للمنظمات 

�ل�ضمير �لديني وعبره تتم مخاطبة �ل�ضمير �لبيئي.

لقد �أطلق �لنا�ضط �لبيئي �لم�ضلم معاذ ن�ضير »حملة 

 .2٠12 عام  �لأر���س«  »يوم  بمنا�ضبة  �لخ�ضر�ء«  �لخطبة 

ومنظمة  �إماما   ٧5 دعمها  �لتي  لحملة  لهذه  ُكتبت  وقد 

في �أمريكا �ل�ضمالية خطبة جمعة نموذجية حول مو�ضوع 

و�لموؤ�ض�ضات  �لم�ضاجد  ت�ضجيع  �لهدف هو  �لبيئة. وكان 

»ي��وم  ف��ي  �لجمعة  خطبة  تخ�ضي�س  على  �لإ���ض��الم��ي��ة 

�لبيئية  بالتحديات  �لمتنامي  �لوعي  لمو�ضوع  �لأر���س« 

تورنتو  في  ن�ضير  معاذ  يعي�س  �لإن�ضان.  يو�جهها  �لتي 

بكند� وكان مبد�أ خالفة �لإن�ضان في �لأر�س هو ما �ألهمه 

ما  مدونته  في  يربط  وهو   www.khaleafa.com لإن�ضاء 

بين هويتيه �لكندية و�لإ�ضالمية �للتين لهما ح�ضب ر�أيه 

بيئية  �أحد�ثا  ي�ضتخدم  وهكذ�  بالطبيعة.  قوية  عالقة 

للتفكير فيها بروؤية �إ�ضالمية، ك� »يوم �لأر�س« �أو »�أ�ضبوع 

دور  عن  للكتابة  منا�ضبة  يتخذه  �لذي  �لعالمي«  �لتلقيح 

�لنفايات«  تقليل  »�أ�ضبوع  ينتهز  كما  �لإ�ضالم.  في  �لنحل 

تقليل  على  �أي�ضا  يحث  �لإ���ض��الم  ب��اأن  للتوعية  �لكندي 

�لنفايات.

�أما »دليل �لحج �لأخ�ضر« �لذي كلف �ئتالف �لأديان 

  Global one 2015 منظم�تي (ARC) و�لحف�اظ على �لبيئة

�إلى  فيهدف   ،2٠11 عام  ونُ�ضر  باإعد�ده   EcoMuslim و 

يكون  �إذ  �لحج،  �أثناء  للم�ضلمين  �لبيئي  �ضلوك  تغيير 

�أوقتل  �ضيد  عليهم  تحرم  ط��ه��ارة  حالة  ف��ي  �لحجاج 

�لحيو�نات �أو قطع �أو تحطيم �لأ�ضجار و�لنباتات. ولأن 

ويذهب  �لإ�ضالم  �أرك��ان  من  �لخام�س  �لركن  هو  �لحج 

�إليه �ضنويا نحو مليونين ون�ضف مليون حاج وقد �نتوى 

فاإن  �لدين،  بتعاليم  �أف�ضل  نحو  يلتزم على  �أن  معظمهم 

قلوب  �إلى  للو�ضول  مو�تية  فر�ضة  تكون  �لمنا�ضبة  هذه 

م�ضتد�مة.  بيئية  بطريقة  �لعي�س  على  وحثهم  �لحجاج 

على  �لم�ضرية  �لديار  لمفتي  مقدمة  �لدليل  ويت�ضمن 

��ضتخد�م  كيفية  عن  ون�ضائح  �أف��ك��ار�  ويت�ضمن  جمعة 

وتقليل  �لجح،  �أثناء  للبيئة  �ضديقة  وخدمات  منتجات 

على  تحافظ  بطريقة  و�لعي�س  و�لنفايات  �ل�ضتهالك 

�لبيئة. على �لحجاج �لتخلي عن �ل�ضفر بالطائر�ت و�إذ� 

لم يتمكن �لحاج من ذلك فعليه �أن يتبرع لم�ضروع بيئي 

تعوي�ضا عن هذه �لأميال �لتي تلوث فيها �لجو بالكربون. 

�ل�ضتغناء  �إلى  �أي�ضا  �لأخ�ضر«  �لحج  »دليل  يدعو  كما 

عن �لقنينات �لبال�ضتيكية و��ضتخد�م �لمو��ضالت �لعامة 

�أثناء �لحج، و�أد�ء فري�ضة �لحج مرة و�حدة  كمترو مكة 

فقط كما تق�ضي بذلك تعاليم �لإ�ضالم.

عام  �ضدر  �آخ��ر  كتيب  ثمة  الأخــ�ــشــر  الم�شلم  دلــيــل 

2٠٠8 عن منظمة �ضناع �لحياة في بريطانيا (�لتي �أ�ض�ضها 

�لد�عية عمرو خالد) و�لموؤ�ض�ضة �لإ�ضالمية لالإيكولوجيا 

»دليل  وهو  بيرمنغهام  ومقرها   (IFEES) �لبيئية  و�لعلوم 

ويتناول  �لمناخي«.  �لتغير  من  للحد  �لأخ�ضر  �لم�ضلم 

مع  �لم�ضلمين  تعامل  كيفية  عن  عملية  تعليمات  �لكتيب 

�لتغير �لمناخي. ويقدم ن�ضائح يومية لمو�ضوعات كتوفير 

�أو  �لمنتجات  تدوير  �أو  �لغ�ضيل  �أو  �لطهي  �أثناء  �لطاقة 

�أو �لدر�جات، وم�ضحوبة  ��ضتخد�م و�ضائل �لنقل �لعامة 

ي�ضرح  �لنحو  هذ�  وعلى  ذلك.  على  تحث  قر�آنية  باآيات 

�لدليل �ل�ضبب في �ضرورة �أن يكون �لم�ضلم ن�ضطا وفعال 

في مجال حماية �لبيئة ويبين �أن ذلك من �ضميم �لعقيدة. 

كما نظمت �لموؤ�ض�ضة �لإ�ضالمية لالإيكولوجيا وعلوم �لبيئة 

�لمدينة  »حملة  بعنو�ن   2٠٠8 عام  �أي�ضا  �أخ��رى  فعالية 

�لنظيفة« وذلك في بيرمنغهام. وكان �ضعارها »�إنها حملة، 

بالفيديو  م�ضلمون  �ضور  حيث  ج��ه��اد!«،  �إن��ه  فيلم،  �إن��ه 

�أي�ضا  ق��ام��و�  كما  وتنظيفها،  �ل�����ض��و�رع  بكن�س  قيامهم 

بحث م�ضلمين �آخرين في �لمدينة على �لقيام بفعاليات 

مماثلة. وتعتبر �لموؤ�ض�ضة �لإ�ضالمية لالإيكولوجيا و�لعلوم 

�لبيئية �لإ�ضالمية،  للمنظمات  �لأم  �لمنظمة  �لبيئية هي 

وهي تدير م�ضروعات محلية ودولية عديدة وقد �أ�ض�ضها 

ُولد  وقد  �لما�ضي.  �لقرن  ثمانينات  في  خالد  ف�ضلون 

خالد وترترع في �ضريالنكا ثم �نتقل للعي�س في �نجلتر� 

�لإ�ضالم  لحركة  �لموؤ�ض�ضين  �أحد  يعتبر  وهو  منذ 1953 

�لفقه  في  مخت�ضا  كونه  بين  يجمع  باأنه  ويتميز  �لبيئي 

�لبيئي �لإ�ضالمي ونا�ضطا بيئيا.

�لدولية  �لن�ضاطات  م��ن  كبير  ع��دد  حاليا  وي��وج��د 

�لإنترنت  ��ضتخد�م  ويجري  ذك��ره،  �ضلف  لما  �لم�ضابهة 

ب�ضورة متنامية كو�ضيلة لن�ضر �لأفكار ومقترحات �لحلول 

وت�ضبيك �لنا�ضطين �لإ�ضالميين. كما توجد بالإ�ضافة �إلى 

�لمو�قع �لإر�ضادية، مدونات و�أي�ضا �ضفحات ومجموعات 

عديدة على »�لفي�ضبوك«، يديرها وي�ضتخدمها �أ�ضخا�س 

مع  �لبيئية  �لمو�ضوعات  لمناق�ضة  �لبلد�ن،  مختلف  من 

هذه  ح��ول  ورو�ب���ط  وف��ي��دي��وه��ات  بمقالت  �ل�ضتعانة 

�لمو�ضوعات. ومن هنا يتحدث �. م. �ضفينكه ��ضتناد� �إلى 

Globalised Eco- أوليفير روي عن �لإ�ضالم �لبيئي �لمعولم�

�ل�ضالف   www.theecomuslim.com مدونة  Islam. ت�ضم 

من  و��ضعا  طيفا  �إق��ب��ال  ز�وفي�ضان  للبريطانية  ذكرها 

�لبيئية �لحالل، مع و�ضفات  �لتغذية  �لمو�ضوعات، بدء� 

�لأطعمة، ومرور� بالمو�ضة �لأخالقية، و�لم�ضاجد �لبيئية، 

وو�ضول �إلى مر�جعات كتب عن مو�ضوعات بيئية وتقارير 

وهي  و�لمحلي.  �لوطني  �لم�ضتويين  على  �لتطور�ت  عن 

تعنون مدونتها ب� »�لجهاد �لبيئي« وهي تلعب في ن�ضالها 

من �أجل بيئة �ضحية على ما ي�ضتدعيه مفهوم »�لجهاد« 

من ت�ضور�ت في �لغرب.
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اأ�ش�س ال�شلوك البيئي الإ�شالمي يعد �لفيل�ضوف �لإير�ني �لمولد 

�لإ�ضالمي، وقد  �لبيئي  للفقه  �لموؤ�ض�س  �لأب  �ضيد ح�ضين ن�ضر هو 

و�لطبيعية.  »�لإن�ضان  بعنو�ن  بالإنجليزية  كتابا   19٦٧ عام  في  �ألف 

�لأزمة �لروحية لالإن�ضان �لمعا�ضر« وكان حينها �ضابقا لع�ضره. وتجد 

�لأخالق �لبيئية �لإ�ضالمية �أ�ضانيدها في �لقر�آن و�ل�ضنة. ووفقا لهذ� 

بوجه  يعني  وهذ�  و�لخليقة،  �لطبيعة  على  �لحفاظ  يعتبر  �لتف�ضير 

�لم�ضلم.  و�جبات  �أهم  من  و�لماء،  و�لحيو�ن  �لنباتات  عالمي  خا�س 

للماء في �لإ�ضالم �أهمية كبرى فهو �أ�ضل كل �ضيء حي، بالإ�ضافة �إلى 

�أن له �أهمية كبيرة في �لو�ضوء و�لغت�ضال. وثمة �أحاديث نبوية كثيرة 

تحث على �ضرورة �لقت�ضاد في ��ضتهالك �لماء وتحرم تلويثه.

تفا�ضيل  من  تف�ضيلة  كل  وفي  �هلل،  بت�ضبيح  منوطة  �لخليقة  كل 

�لأر�س يدرك �لم�ضلم �آية من �آيات �هلل. هذ� يعني �أن وجود �هلل كلي، 

فح�ضب.  �هلل  لأجل  �لطبيعة  حماية  يجب  �أنه  �إلى  �ضمنيا  يقود  ما 

تكمل  كعنا�ضر  مجملها  في  للطبيعة  يُنظر  فاإنه  ذل��ك،  على  ع��الوة 

من  عن�ضر  لكل  يوجد  �هلل  ت�ضبيح  �إل��ى  فبالإ�ضافة  بع�ضا.  بع�ضها 

يوؤدي  �لخلق، ما  �لطبيعة دور ومهمة �ضرورية في منظومة  عنا�ضر 

�إلى �عتماد متبادل لكافة �لأ�ضياء على بع�ضها �لبع�س.

�لإن�ضان  �لإ�ضالمية تحت  �لخليقة  �لحيو�ن في منظومة  ي�ضنف 

�أن يفرق بين �لإيمان و�لكفر. ولحماية  �لذي يملك �لعقل وي�ضتطيع 

�لحيو�ن في �لإ�ضالم �أهمية كبرى، وهذ� ما تثبته كثير من �لأحاديث 

�لنبوية. وكانت �لقطط من �لحيو�نات �لمحببة جد� �إلى �لنبي. ويقال 

�إن �لنبي قطع كمه ليقوم لل�ضالة حتى ل يزعج قطة نائمة.

كما �أن للنباتات دور� في �لإ�ضالم. فهي غذ�ء �لإن�ضان و�لحيو�ن 

(�ضورة عب�س، �لآيات 24 �� 32) وهي توفر لالإن�ضان �لأوك�ضجين �لالزم 

لحياته. كما �أن زر�عة نبتة لها �أجر كبير عند �هلل في �لإ�ضالم، فثمة 

حديث يقول باأن ما من م�ضلم يغر�س غر�ضا �أو يزرع زرعا فياأكل منه 

�إن�ضان �أو بهيمة �إل كان له به �ضدقة. كما �أن ثمة موؤ�ض�ضات لل�ضريعة 

�لإ�ضالمية ت�ضمن حماية �لطبيعة في �أماكن بعينها، مثال في مناطق 

�لحرم و�لحمى، وهي مناطق ت�ضبه �لمحميات �لطبيعية، ويُعنى فيها 

بحماية مو�رد �لمياه و�لغابات و�لمر�عي.

ما  �لخليقة،  مركز  في  �لإ�ضالمي  �لت�ضور  في  �لإن�ضان  يقف 

يُلزمه في  لكنه  �لإ�ضالمي حقوقا معينة،  �لبيئي  للُخلق  يمنحه وفقا 

�لخلق  مفهوم  عن  �لحديث  �لمرء  �أر�د  و�إذ�  بو�جبات.  نف�ضه  �لوقت 

�لبيئي �لإ�ضالمي، فغالبا ما يتاأ�ض�س ذلك على مبادئ قر�آنية عدة يتم 

تف�ضيرها وفقا لت�ضور �إيكولوجي. وتعتبر �لمبادئ �ل�ضتة �لتالية، �إلى 

جانب �لقناعة و�لزهد و�لعدل، هي �لأكثر �ضيوعا وهي تهدف لو�ضع 

حدود لت�ضرفات �لإن�ضان:

مبداأ التوحيد: ي�ضير مبد�أ �لتوحيد في �لفقه �لبيئي �لإ�ضالمي �إلى 

ثالثة م�ضتويات من �لتف�ضير. فهو من ناحية يقدم و�ضفا هلل �لو�حد 

في مقابل تعدد �لآلهة وعبادة �لأ�ضنام ما قبل �لإ�ضالم، ومن ناحية 

�أخرى يوؤكد على �أن �هلل و�حد �أحد على �لنقي�س من مفهوم �لثالثوث 

�لم�ضيحي �لذي يعار�ضه �لقر�آن وثالثا يعبر مبد�أ �لتوحيد عن وحدة 

في  �لأ�ضياء  كل  �أن  هذه  �لخلق  وحدة  وتعني  �لخلق.  �ضائر  مع  �هلل 

�لعالم هي جزء من �لخلق و�أنها مرتبطة ببع�ضها �لبع�س ولهذ� فاإن 

ي�ضير  �لتف�ضير  �أن  بالحفاظ عليه. كما  �لعالم مهم وقيم وجدير  كل 

�إلى �أن �لتوحيد يعني �لإيمان باأن �هلل هو �لإله �لو�حد �لأوحد لكل 

�لوجود، ما يعني بال�ضرورة �أن يحر�س �لمرء على �لتقوى في �لتعامل 

مع �أي مخلوق من مخلوقاته.

مبداأ الفطرة: تُفهم �لفطرة في �لخطاب �لبيئي �لإ�ضالمي على �أنها 

�لحالة �لأ�ضلية للخلق، �لطبيعة �لأ�ضلية لالأ�ضياء. وهي تت�ضمن في 

�لمقام �لأول �لحالة �لطبيعية لالإن�ضان في تناغمه مع �لطبيعة. ومنها 

تم �لتو�ضل لأهمية دور �لإن�ضان وو�جبه في حماية �لطبيعة. ويدلل 

ف�ضلون خالد على ذلك مثال بالقول �إن �لنا�س قد عا�ضو� في �لما�ضي 

على �لفطرة وحافظو� عن غير وعي على �لحدود غير �لمكتوبة. لكن 

�أن �لب�ضر كانت لديهم في �لما�ضي  ذلك تغير مع �لت�ضنيع. �ضحيح 

�لت�ضرفات  �إل��ى  �لميل  لكن  نف�ضها،  و�لإيجابية  �ل�ضلبية  �ل�ضفات 

�لح�ضنة �أو �ل�ضيئة ظل في حدود �لنظام �لطبيعي. ولهذ� لم تخلف 

�لح�ضار�ت �لأولى �أي �آثار �ضلبية باقية مثل �لمو�د �ل�ضارة �أو �ل�ضموم 

�لمدمرة �أو �لنفايات �لم�ضعة. ويظهر ذلك �أن م�ضوؤولية �لإن�ضان في 

عديدة  �إمكانيات  فعال  هناك  لأن  قبل،  ذي  من  بكثير  �أكبر  ع�ضرنا 

قائمة لتدمير �لطبيعة. لذ� فاإن �لهدف هو �لرجوع �إلى حالة �لفطرة 

و�لحفاظ على �لأر�س.

مبداأ الخالفة: يتولى �لإن�ضان دور �لخليفة على �لأر�س. وهذ� يعني 

�أنه ي�ضطلع بالأمانة �لتي حمله �هلل �إياها، وقد ُعهد �إليه بالأر�س �لتي 

ذللها �هلل له. وهو لي�س بمالكها ول �ضيدها لأنها ملك هلل، لكن له 

منزلة مهمة بين �لخالئق. ولهذ� تدعو �لحركة �لبيئية �لإ�ضالمية �إلى 

�أن يقوم �لإن�ضان بدوره كخليفة هلل في �أر�ضه و�أل ي�ضتمر في �إخ�ضاع 

�لطبيعة لم�ضالحه.

مبداأ الأمانة: يرتبط مبد�أ �لأمانة �رتباطا وثيقا بمبد�أ �لخالفة، فهو 

يعني تحمل �لم�ضوؤولية في كل جو�نب �لحياة. �إنها �لأمانة �لتي تقع 

على عاتق خليفة �هلل في �لأر�س و�لتي ر�ضي �لإن�ضان بتحملها عندما 

من   ٧2 �لآي��ة  �ل�ضياق  هذ�  في  تذكر  ما  وع��ادة  عليه.  �هلل  عر�ضها 

�ضورة �لأحز�ب: „�إنا عر�ضنا �لأمانة على �ل�ضمو�ت و�لأر�س و�لجبال 

ظلوما  كان  �إن��ه  �لإن�ضان  وحملها  منها  و��ضفقن  يحملنها  �أن  فاأبين 

�أخالقيا على �لخليفة.  جهول“. وبالطبع تعني �لأمانة تقييد� وعبئا 

ووفقا للخلق �لبيئي �لإ�ضالمي فاإن �لمنزلة �لعليا لالإن�ضان ل تكمن 

�أنه  في  بالأحرى  بل  �لمخلوقات،  على  و�ضيادته  �لعليا  �ضلطته  في 

�ضيحا�ضب وحده �أمام �هلل.

مبداأ العبودية: يعبر مبد�أ �لعبودية عن حالة �لإن�ضان كعبد هلل وهو 

مكمل لمبد�أي �لخالفة و�لأمانة، فدور �لعبد يقل�س �ضلطة �لإن�ضان. 

ويف�ضر علماء �لفقه �لبيئي هذ� �لمبد�أ على �أنه على �لم�ضلمين كعباد 

هلل �أن يلتزمو� بالقو�نين بما فيها قو�نين �لعناية بالطبيعة و�لحفاظ 

على �لنظام �لبيئي و�لتعامل �ل�ضليم مع �لمو�رد �لطبيعية.

�لإ�ضالمي  �لبيئي  �لخلق  في  �لميز�ن  بمبد�أ  يعنى  الــمــيــزان:  مــبــداأ 

�لتو�زن �لبيئي �أو �ل�ضعي لطريق و�ضطي. ويتطلب هذ� �لمبد�أ �لحفاظ 

على �لتو�زن �لبيئي و�إعادة هذ� �لتو�زن لالأر�س، �ضو�ء على م�ضتوى 

�لتناغم �لبيئي، �أو على م�ضتوى �لعد�لة �لإن�ضانية و�لتعامل �لأخالقي 

في �لحياة �ليومية، فقد خلق �هلل �لأر�س وكل �لكون باإتقان وتو�زن 

وبال عيوب. ومن و�جب �لإن�ضان �لحفاظ على ذلك. وح�ضب فقهاء 

�لبيئة �لم�ضلمين تظهر م�ضاكل كارتفاع درجة حر�رة �لأر�س و�لز�لزل 

و�رتفاع م�ضتوى �ضطح �لبحر فقد�ن �لأر�س للتو�زن �لإلهي.

هل ثمة طريق اإ�شالمي للخروج من ماأزق التغير المناخي؟ 

�إحياء  �لإ�ضالمي، في  �لبيئي  �لخلق  �لبيئة ح�ضب  يكمن حل م�ضاكل 

�لعقيدة و�لروحانيات. هذ� ل يعني �لبتعاد عن �لعلم و�لتطور، لكن ل 

بد من رف�س مجتمع �ل�ضتهالك و�لت�ضرفات �لخالية من �لم�ضوؤولية. 

فاإن  لذلك  ووفقا  �لإ�ضالمي  �لبيئي  للفقه  و�حدة  منظومة  توجد  ل 

توجهات  وثمة  نا�ضئا  ي��ز�ل  ل  �لبيئي«  »�لإ���ض��الم  ب�  �لم�ضمى  �لتيار 

وتف�ضير�ت عديدة، لكنها كلها ت�ضترك في �أن هدفها هو حماية �لبيئة 

و�لحفاظ على �لخليقة.

بين  �لأر���س  وحماية  �لبيئة  مو�ضوع  يجمع  �لمطاف  نهاية  وفي 

�لحفاظ على  �أجل  �لم�ضترك من  ن�ضالهم  ديانات مختلفة في  �أتباع 

�أ�ضا�س �لحياة لكل �لكائنات وقد تبين �أن هذ� �لمو�ضوع من �لأعمدة 

من  �لق�ضية  مع  �لتعامل  �أن  �لأدي��ان. �ضحيح  بين  للحو�ر  �لأ�ضا�ضية 

قد  لكنه  �لمناخي،  �لتغير  م�ضكلة  لحل  كافيا  لي�س  �لدين  منظور 

ي�ضهم في تغيير �لوعي. لقد تطور �لخطاب �لبيئي �لإ�ضالمي ب�ضورة 

متنامية في �ضبكة �لإنترنت على وجه �لخ�ضو�س ويبدو �أن �لكثير من 

�ل�ضلوك  على  يح�س  دينهم  كون  في  ملهما  �ضيئا  يجدون  �لم�ضلمين 

�لرفيق بالبيئة ويدعمه. 

  مونيكا زبيدي   باحثة في ق�ضم �لدر��ضات �لإ�ضالمية بجامعة �إرلنغن نورنبرغ.
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عمال يعملون على تعزيز �ضفة نهر �ضولو في جزيرة جاو� باإندوني�ضيا

Goethe-Institut exhibition Riverscapes :من معر�س

Photo: Budi N.D. Dharmawan
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عمال تنظيف قرب نهر �ضولو بجاو�

Goethe-Institut exhibition Riverscapes :من معر�س

Photo: Budi N.D. Dharmawan

اإن الرغبة في الح�شول على الطاقة، من م�شادر نظيفة، والتطلع للعي�س، في بيئة �شليمة، وال�شعي لتحقيق خف�س ملمو�س في 

معدلت انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، وكل هذه الطموحات والأماني، قد تبدو من كماليات الحياة، من منظور تلك البقاع ال�شا�شعة 

من العالم، التي تكافح من اأجل �شد الرمق، وتدبير الحد الأدنى فقط، من متطلبات البقاء على قيد الحياة. اإل اأن من حقائق الأمور 

اأي�شًا، اأن ل اأحد ُمعفى من اإمعان النظر بم�شائل البيئة، وبالتفكير بالمخاطر، التي تتهدد �شالمتها. فالأمر البين هو اأن نمط الحياة 

على �شطح كوكبنا الأر�شي لن يكون م�شتقباًل، عملية تتعامل مع معطيات تكنولوجية واقت�شادية فقط، بل �شيكون، اأي�شًا، عملية لها 

جوانب ثقافية في المقام الأول.

SuSanne SteMMler    شوزانه �شتيملر�

    

„يجب علينا اأن نزرع حديقتنا“
نحو ثورة ثقافية خ�شراء

�لأ�ض�س  له  تتعر�س  �ل��ذي  �لمت�ضارع،  �لدمار  عن  �لناجم  �لفزع  �إن 

حركة  بلورة  �إل��ى  �أي�ضاً  ي��وؤدي  حياتنا،  عليها  تقوم  �لتي  �لطبيعية، 

ثقافية، ت�ضعى �إلى تالفي �أ�ضباب هذ� �لدمار. �إنها حركة ت�ضتمل على 

من  بكثير  �لتعامل،  ي�ضمن  حياة،  �أ�ضلوب  على  للعثور  حثيث،  �ضعي 

�لحيطة و�لتاأني، مع مو�رد نادرة، ولكن عظيمة �لأهمية بالن�ضبة لحياة 

�لمخلوقات، �أعني مو�رد، من قبيل �لمياه و�لمو�د �لغذ�ئية و�لهو�ء. �إن 

تحقيق �لتعامل مع �لمو�رد بهذ� �لنمط، يكاد �أن يكون، ثورة ثقافية 

�أن نغير نمط حياتنا، بنحو جذري، يفر�س  فعاًل، فهو يفر�س علينا 

نعي�س  �لذي  �لمكان،  لماهية  �عتبار  بال  �لتغيير،  هذ�  تحقيق  علينا 

في كنفه.

ولتحقيق ثورة ثقافية من هذ� �لقبيل، يجب علينا �أن نتخلى، على 

�ضبيل �لمثال ولي�س �لح�ضر، من �لح�ضول على �لطاقة من �لمو�رد 

�لبترول  ��ضتخر�ج  ذروة  من  فاأكثر،  �أكثر  نقترب،  فنحن  �لبترولية. 

قد  �أننا  �إلى  �لدر��ضات،  بع�س  ت�ضير  حين  ففي  متز�يدة:  بمعدلت 

�أخرى،  در��ضات  تتوقع  �لبترول،  �أق�ضى حد ممكن، ل�ضتخر�ج  بلغنا 

�أننا �ضن�ضل �إلى هذ� �لحد في �لم�ضتقبل �لمنظور، �أي في زمن لي�س 

بالبعيد �أبد�ً. وكيفما �تفق، ففي �لعالم �أجمع، يتوقف م�ضتقبل �لقطاع 

�ل�ضناعي، حالياً، على �لبترول. فالبترول ي�ضكل �لمادة �لرئي�ضية، في 

�إنتاج 95 بالمائة من كافة �لب�ضائع �لم�ضنعة – ي�ضكل �لمادة �لرئي�ضية، 

للمنتجات  وبالن�ضبة  و�لمحركات،  �لعربات  وت�ضحيم  لوقود  بالن�ضبة 

�إنه  �لن�ضيجية.  و�ل�ضلع  و�لأ�ضباغ،  �لطبية،  و�لعقاقير  �لبال�ضتيكية، 

�ل�ضلع، عبر م�ضافات بعيدة.  �أ�ضا�ضي، لنقل كميات كبيرة من  �ضرط 

�لمعلومات،  تكنولوجيا  �إلى جنب مع  كله، وجنباً  �إلى هذ�  بالإ�ضافة 

ت�ضكل عربات �لنقل، و�لطائر�ت، و�لبو�خر �لمخ�ض�ضة لنقل �لحاويات، 

�لتي  �لكو�رث،  �إن  بيد  �لعولمة.  عليه  ترتكز  �لذي  �لفقري،  �لعمود 

�لبترول، من حين لآخر، ت�ضهد بجالء على عظمة  �آبار  لها  تتعر�س 

�لمخاطر �لناجمة عن �لأ�ضاليب �لمتبعة في ��ضتخر�ج �لمورد �لذي 

تزد�د ندرته. من ناحية �أخرى، فاإن �لبترول، وتعط�ضنا للبترول، بنحو 

غير قابل لالرتو�ء، يوؤديان �إلى �نت�ضار �لعنف و�ل�ضقاء، في �أماكن كثيرة 

من �لعالم، ويعزز�ن ن�ضاأة �أنظمة �ضيا�ضية فا�ضدة، ت�ضودها �لر�ضوة، ول 

تت�ضف بالديمقر�طية. و�لمالحظ هو �أن �لكثير من �لبلد�ن �لمنتجة 

للبترول، تعاني من �إ�ضكاليات، وتوتر�ت �ضيا�ضية، غاية في �لتعقيد، 

وتنفذ، في كثير من �لأحيان، �أ�ضاليب قمعية، ��ضتبد�دية. وفي �ضياق 

�لحديث عن �لثروة �لنفطية، يجري، �أي�ضاً، �لحديث عن „لعنة �لمادة 

كابو�ضين�ضكي  ريت�ضارد  �لكاتب  يوؤكد  �أن  �لأولية“. من هنا، ل عجب 

(Ryszard Kapusinski) على �أن �لبترول يُ�ضمم �لعقل، ويُعمي �لب�ضر، 

ويُتلف �لروح. فعلى طول �لأنابيب �لناقلة للبترول، تتغير �ضبل �لعي�س، 

هابيال  هيلون  �لنيجيري  �لكاتب  وكان  تاأكيد.  بكل  �لحياة،  و�أنماط 

(Helon Habila) قد و�ضف، في رو�يته »زيت على مياه« (2٠12) مدى 

�أن �لإكو�دور  �لدمار �لذي يخلفه �ضلطان �لبترول. وغني عن �لبيان 

مثال �ضاطع، على �إمكانية �لتحرر، من قب�ضة �لبترول: فد�ضتور هذه 

�لأمم  وينا�ضد  �لحقوق،  في  �لمخلوقات  كافة  بين  ي�ضاوي  �لدولة، 

�لمتحدة، باأن تعو�س �لإكو�دور، عن �لخ�ضائر �لتي تمنى بها، ب�ضبب 

�إحجامها، عن ��ضتخر�ج �لبترول، وذلك لأن �إحجامها هذ�، يحافظ 

على غابات �لأمطار »�لإ�ضتو�ئية«، �لمهمة بالن�ضبة للعالم �أجمع. على 

�ضعيد �آخر، تحاول حالياً �ل�ضناعة و�ضيا�ضة �لأمن �لعالمي، �لتكيف 

�لإحفورية. وهكذ�،  �لمو�رد  �لتالي على ع�ضر  �لع�ضر  مع متطلبات 

ولأن �لمرء يخ�ضى من �ضيادة ك�ضاد �قت�ضادي عالمي، وحدوث تدهور 

متز�يد في عر�س �لمو�د �لغذ�ئية، و�ندلع توتر�ت �ضيا�ضية وحروب، 

خ�ضر�ء«.  »تكنولوجيات  تطوير  على  �ل�ضاأن،  �أ�ضحاب  يعكف  لذ� 

ومهما كانت �لحال، هل �ضي�ضغر �لعالم، ثانية، بفعل �لولوج في هذ� 

„�لمنعطف“؟ وهل �ضتتر�جع »عولمة« �لقطاع �لزر�عي؟ وهل �ضتن�ضاأ 

وتد�ول  �لطاقة،  وتقديم  �لب�ضائع،  لت�ضويق  جديدة،  عالمية  �أ�ضو�ق 

وما  �لبيئة؟  �ضالمة  على  �لمحافظة  لمتطلبات  �لمنا�ضبة  �لخدمات، 
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معنى هذ� كله، بالن�ضبة لعولمة �لثقافة، �لتي ترتكز، كما 

عمليات  وعلى  و�ل�ضلع  �لأف��ر�د  تنقل  على  معروف،  هو 

على  ق��ادري��ن  �ضنكون  وكيف  �لقت�ضادية؟  �ل��م��ب��ادلت 

مو��ضلة �لعي�س، من غير �لخ�ضوع �إلى �لأنماط �لثقافية، 

�لتي �عتدنا عليها في حياتنا �ليومية؟

العتراف بالآخرـ ـ �إن �لمثال �ل�ضابق يبين حقيقة مفادها، 

�أننا لن نحقق �لأمن �لجماعي، على �ضطح كوكبنا �لأر�ضي، 

بالعتبار. ولعل من  �لأخرى  �لنظر  ناأخذ وجهات  لم  ما 

�لإن�ضاني،  �لوجود  �أن  �إل��ى  هنا،  �لإ���ض��ارة  �لقول،  نافلة 

وفل�ضفية.  دينية  تاأمالت  محور  �لع�ضور،  �أقدم  منذ  كان 

وتاأخذ �لعقائد �لم�ضيحية �لمختلفة ماأخذ �لجد، �لمقولة 

�لقائلة „غريٌب �أنا في �لأر�س“ (مز�مير 19، 119). من 

�ضرورة  على  �لإ�ضالميُة،  �لم�ضادُر  تحث  �أخ��رى،  ناحية 

ل  هنا،  من  �أخالقي؛  باأ�ضلوب  �لمخلوقات،  مع  �لتعامل 

غرو �أن ت�ضعد جمعيات، ورو�بط �إ�ضالمية مختلفة، في 

�ليوم �لحا�ضر، مطالبتها، ب�ضرورة �تخاذ خطو�ت عملية، 

للمحافظة على �ضالمة �لبيئة.

�أمر  تجربته  من  و�ل�ضتفادة  بالآخر  �لعتر�ف  �إن 

�لتجربة  فهذه  �لبيئة،  على  للمحافظة  بالن�ضبة  جوهري 

يعير  عالمي  وعي  عليها  ي�ضتند  ركيزة  تكون  �أن  يجب 

�ل�ضئون  �إل��ى  ولي�س  �لعالمية،  �ل�����ض��وؤون  �إل��ى  �هتمامه 

�لمحلية. فعلى وجه �لخ�ضو�س، فاإن �لتقاليد و�لأعر�ف 

�ضرح  �إلى  �لر�مية  �لإقليمية،  �لنظر  ووجهات  �لمحلية، 

�لحقيقة �لو�قعة، تزد�د�ن �أهمية، في �ضياق ما نحن في 

نباتية  �أن��و�ع  �نقر��س  خالل  فمن  عنه.  �لحديث  �ضدد 

�لمخت�ضة  �ل��زر�ع��ة  د�ئ��رة  و�ت�ضاع  مختلفة،  وحيو�نية 

متز�يد،  بنحو  �لعالم  تنوع  يتر�جع  و�ح��د،  بمح�ضول 

للتعامل  �ل�ضرورية،  �لمعارف  وبالتالي،  �أي�ضاً،  وتختفي 

�إن  �ل��ق��ول،  يمكن  وع��م��وم��اً،  �آخ���ر.  بنحو  �لطبيعة،  م��ع 

�لوعي  �أعني  �لجديد،  �لعالمي  �لوعي  من  �لنمط  هذ� 

�لمحلي،  �لمجتمع  حدود  عند  يقف  ل  �لذي  �لعالمي، 

�أن  علماً  �لر�هن،  �ليوم  في  غوره  �ضبر  يجري  ما  ن��ادر�ً 

قدوة  منهم،  يتخذ  �أن  للمرء  يمكن  كثيرين،  �أف��ر�د�ً  ثمة 

ح�ضنة. ونكتفي هنا بالإ�ضارة �إلى ب�ضعة �أمثلة من محيط 

�لطبيعيات  عالم  ك��ان  �ضبيل  فعلى  �لأوروب����ي:  �لعالم 

�لقرن  منت�ضف  في  �نتقد،  قد  هومبولت  فون  �ألك�ضندر 

�لتا�ضع ع�ضر، هيمنة جن�س �لإن�ضان على �لطبيعة؛ وكانت 

�لعتقاد،  �إل��ى  دفعته  قد  »�لكون«  بخ�ضو�س  ت�ضور�ته 

�ضعيد  على  مجموعه.  في  �لعالم،  على  �لنظر  باأهمية 

ت�ضور�ت  �كت�ضاف  �لأي���ام،  ه��ذه  في  �لمرء  �أع��اد  �آخ��ر، 

 (Rudolf Steiner) فيل�ضوف علم �لأجنا�س رودولف �ضتاينر

 (Joseph Beuys) بويز  ي��وزف  �لت�ضكيلي  �لفنان  و�أفكار 

ب�ضاأن تكامل �لطبيعة. كما ي�ضير على هذ� �لنهج »ق�ضيد 

غلي�ضان  �إدو�رد  �لكاريبي  و�لأدي��ب  للفيل�ضوف  �لعالقة« 

و�لبحر،  و�لجزيرة،  �لطبيعة،  فقوة   :(Edouard Glissant)

و�لمياه، على وجه �لخ�ضو�س، لم تكن مجرد �ضور �ضعرية 

�حتلت مكاناً مركزياً في �أفكاره، فهو �أن�ضاأ من هذ� كله، 

»نظرية عولمة«، يتو��ضل ويبني فيها، كل مكان في �لعالم، 

عالقة وطيدة مع �لأماكن �لأخرى.

�أن �ل�ضوؤ�ل، عن �لطرف �لمق�ضود  �لبيان  وغني عن 

بعبارة »نحن« في هذ� �لمجتمع �لعالمي، لم تتم �لإجابة 

عليه حتى �لآن. فَمْن هم �لأطر�ف �لفاعلة هاهنا، وما هي 

حقيقة �لنفوذ �لذي يمار�ضونه، في ظل �أنظمة م�ضتبدة، ل 

تعير �أية �أهمية لمعنى �لحياة �لديمقر�طية، نعم ما هي 

حقيقة هذ� �لنفوذ، �إذ� ما �أخذنا بالعتبار، �أن »�لمجتمع 

في  له  وجود  ل  �ضاأنه،  من  �لغرب  يُعلي  �لذي  �لمدني«، 

�ل�ضيا�ضة،  �أن  �إلى هذ�،  �أ�ضف  �لم�ضتبدة؟  �لأنظمة  هذه 

كثير�ً ما تجعل بني �لب�ضر، �أ�ضرى �لظرف �لآني. وهكذ�، 

له  تجريدياً، ل عالقة  �أم��ر�ً  �لزمني،  �لبعد  �أهمية  تظل 

ما  �أو  �لبرلمانية)،  �لمجال�س  (مدة  �لت�ضريعية  بالدور�ت 

تر�ضم �ل�ضيا�ضية من خطط طويلة �لمدى. وبهذ� �لمعنى، 

�إلى  �أجله  يمتد  ت�ضور،  تبني  بمكان،  �ل�ضعوبة  من  فاإن 

�لتقليدية  �ل�ضناعية  �لبلد�ن  ولي�ضت  �أج��ي��ال.  ب�ضعة 

فدول  �لزمني،  �ل�ضغط  لهذ�  تخ�ضع،  �لتي  هي  فقط، 

هي  تعاني،  �لنامية  و�لبلد�ن  �لنا�ضئة،  �لقت�ضاديات 

�لأخرى �أي�ضاً، من �أعباء هذ� �ل�ضغط. ومن حق �لمرء، 

�أن ي�ضاأل هاهنا، فيما �إذ� �ضتنجح مجموعة �لقت�ضاديات 

�أن  في  وق�ضد،  وع��ي  عن  �لنامية،  و�لبلد�ن  �لنا�ضئة، 

تتحا�ضى تبني عملية ت�ضنيع، ت�ضتهلك �لمو�رد �لطبيعية، 

بنحو مكثف؟ �إن �لم�ضتقبل ما عاد بالإمكان ت�ضوره، بهيئة 

هذ�  �إن  �ل�ضابقة،  �لع�ضور  خطى  تقتفي  ت�ضنيع،  عملية 

�ل�ضير في  �أن نحجم عن  �لم�ضتقبل �ضار يفر�س علينا، 

دروب تنمية، �أثبتت �لوقائع �لتاريخية، �أنها خلفت ور�ءها 

دمار� وخيم �لأبعاد.

ف�شل زائف بين الإن�شان والطبيعة ويدفعنا هذ� كله 

�إلى �لتفتي�س عن �ضلوك �أخالقي، يمتد �أثره، لي�ضمل كافة 

�لمخلوقات، ويحرك عو�طف، �لكثير من بني �لب�ضر. �إن 

�لتفرقة بين بني �لب�ضر و�لحيو�نات و�لنباتات، وكافة ما 

�لنا�ضطين  �لأف��ر�د  وبين  ماديات  من  �لإن�ضان  ��ضتحدث 

و�لأج�ضام �ل�ضلبية، �أعني �لتفرقة �لتي عك�ضت ت�ضور�ت 

�لحد�ثة، قد �أم�ضت مطروحة، ثانية، على ب�ضاط �لبحث 

في �ليوم �لر�هن. ويدور �لأمر هاهنا، حول ما للمخلوقات 

�ل�ضلع  �لأخرى من حقوق، وحول ت�ضرفنا، حيال مجمل 

�أي�ضاً، �أعني حيال �ضلٍع من قبيل �لهو�ء و�لمياه. وكما �أكد 

�لأو�ن  �آن  فقد   ،(Bruno Latour) لتور  برونو  �لفيل�ضوف 

حيال  �لأخالقي،  بو�جبنا  ونفي  م�ضوؤوليتنا،  نتحمل  لأن 

كافة �لمخلوقات، هذه �لمخلوقات �لتي نعتبرها خر�ضاء، 

�أ�ضكتناها  وما هي بخر�ضاء في و�قع �لأمر. نحن �لذين 

�أفو�هها. فكل �ضيء، وكل كائن، يتحدد كنهه من  وكتمنا 

هذه  وت�ضري  و�لكائنات.  �لأ�ضياء  بباقي  عالقته،  خالل 

حال  ذل��ك  ف��ي  فحاله  �أي�����ض��اً،  �لإن�����ض��ان  على  �لحقيقة 

تو�ضيع  حول  هنا  �لأم��ر  يدور  ول  �ل�ضجرة.  �أو  �لحجارة 

د�ئرة �لمو�ضوعات �لأخالقيات، لت�ضمل كائنات جديدة، 

و�لحيو�ن،  �لإن�ضان  بين  �لف�ضل  �إلغاء  يدور حول  بل هو 

بين �لكائنات �لقادرة على �لحركة و�لنمو، و�لكائنات غير 

باأن �لطبيعة،  �إن �لعتقاد  �لقادرة على �لتحرك و�لنمو. 

و�ضعاً  �لو�قع،  في  يعك�س،  �لإن�ضان  عن  منف�ضل،  كيان 

ثقافياً، هو من مخلفات �لتر�ث �لفكري �لأوربي.

من هنا، فاإن �لمنهج �لغربي، ب�ضاأن حماية �لطبيعة، 

في  مثله  �لمعمورة،  �أرج��اء  كافة  في  للتطبيق،  ي�ضلح  ل 

�أي�ضاً، ي�ضع  ذلك مثل م�ضطلح �لبيئة. فهذ� �لم�ضطلح، 

�لإن�ضان في موقع مركزي. ولهذ� �ل�ضبب، كان �لفيل�ضوف 

قبل  طالب،  قد   (Michel Serres) �ضير  مي�ضيل  �لفرن�ضي 

�لجتماعية  �لعقود  ��ضتكمال  ب�ضرورة  عاماً،  ع�ضرين 

بما  تعترف،  بعقود  �أي  طبيعة،  بعقود  �أخ���رى،  بعقود 

�لم�ضتقبلية،  �لمهمة  �أن  على  و�أكد  حقوق،  من  للطبيعة 

بين  طفيلية،  عالقة  �إق��ام��ة  ف��ي  تكمن،  ل  �لحا�ضمة، 

تحالفاً  �إقامة عالقة، تج�ضد  بل في  و�لطبيعة،  �لإن�ضان 

قد  �ضير،  مي�ضيل  وك��ان  �لطرفين.  بين  �لأو����ض��ر  وثيق 

�لتاريخ  „�إن  حرفياً:  قال  حين  �لتحالف  هذ�  �إلى  �أ�ضار 

�لعالمي يدخل في �لطبيعة و�أن �لطبيعة �لكلية تدخل في 

ل  �ضلٌع  م�ضاع،  �ضلٌع  و�لأر�س  و�لماء  �لهو�ء  �إن  �لتاريخ“. 

مالك معين لها. ولكن، ما معنى هذه �لحقيقة، بالن�ضبة 

لمعنى  لفهمنا  وبالن�ضبة  �ل�ضلع،  ه��ذه  على  للمحافظة 

�لِملْكية؟ ما هو �ل�ضبيل، للمحافظة على غابات �لأمطار 

�لإ�ضتو�ئية، ذ�ت �لأهمية �لحياتية، بالن�ضبة للعالم �أجمع؟ 

وبما �أننا �أم�ضينا � بف�ضل �لت�ضور �لوخيم �لعو�قب ب�ضاأن 

�لملكية و�لحيازة �لخا�ضتين � ن�ضحي بما تبقى لنا، من 

ر�ضيد �لطبيعة، لأغر��س �لزر�عة �لقائمة على مح�ضول 

رئي�ضي و�حد، لذ� يطرح نف�ضه، �أي�ضاً، �ل�ضوؤ�ل عن ظروف 

�لملكية وخ�ضائ�س �لقوى �لمت�ضلطة، من جديد. �إن هذ� 

كله يتعدى �لم�ضائل �لخا�ضة بمو�ضوع �لبيئة، �إنه يج�ضد 

م�ضائل، ذ�ت بُعد ثقافي عظيم �لأهمية.

�إن عالقة من هذ� �لنوع، بين �لطبيعة و�لثقافة، هو 

�لفردو�س، هو �لحديقة �لتي تحدثت عنها �لب�ضرية على مر 

�لتاريخ: فمنذ �آلف �ل�ضنين، وفي كافة �لثقافات �لعالمية 

تقريباً، �ضور بنو �لب�ضر �ضعادتهم، من خالل عي�ضتهم في 

حديقة غناء. على مدى �آلف �ل�ضنين، كان ��ضتمر�ر �لحياة 

�أن  يمكن  مكافاأة،  �أعظم  �لوفاة،  بعد  �أي  �لفردو�س،  في 

يح�ضل عليها �لإن�ضان، نظير �لتز�مه، بالخير و�لف�ضيلة 

في حياته �ليومية. فالحديقة � �لموجودة حقاً وحقيقية �أو 

�لمتخيلة � كانت تُعتبر، �لماأوى �لذي يلجاأ �إليه �لإن�ضان، 

�لأ�ضغال  وممار�ضة  �لتفكير،  في  �لإف��ر�ط  من  للتخل�س 

�ل�ضاقة، وللتحرر من متاعب �لحياة �ليومية. ويلحظ �لمرء 

�لتغني بالحديقة، في ع�ضور موغلة في �لقدم، يلحظها 

مثاًل، في حديقة �لآلهة �لو�ردة في ملحمة جلجام�س، �أو 

�لو�قع في قمة جبل تطهير   (Dante) د�نتي  في فردو�س 

يمكن  �لحديقة  �أن  �إل  و�لذنوب.  �ل�ضو�ئب  من  �لقلوب 

باأكاديمية  �ضبيهاً،  مكاناً  �أي�ضاً،  حقيقياً  مكاناً  تكون،  �أن 

�أفالطون، �أو مدر�ضة �أبيقور (Epikur)، �للتين �تخذتا من 

ريا�س وب�ضاتين معينة �أماكن للتدري�س. وكما هو مالحظ 

�لمدن،  �لحد�ئق  تتو�ضط  �أن  يمكن  �لحا�ضر،  �ليوم  في 

�لحد�ئق  �أو  نيويورك،  في  �لم�ضردين  على غر�ر حد�ئق 

�لم�ضماة: Prinzessenningärten (حد�ئق �لأمير�ت)، في 

يرفه  كمالذ  �لحد�ئق  هذه  �ضيدو�  فالمو�طنون  برلين. 

عنهم ويهياأ لهم �أ�ضباب �لر�حة. فغر�س �لزهور و�لأ�ضجار، 

وتربية  �لمختلفة،  �لمح�ضولت  من  �لمربى  وت�ضنيع 

�لحيو�نات، وتح�ضين ن�ضلها، و�إنتاج �لع�ضل � هذه �لفعاليات 

�لمدن  في  لي�س  �لر�هن،  �لزمن  في  �ضاأنها،  تعاظم  قد 

�ضهدت  قد  �ل�ضابقة،  �لأزمنة  كانت  و�إذ�  فقط.  �لأوربية 

�نعد�م، �لم�ضئولية وتال�ضي �لهموم، �إل �أن �هتمام �لأفر�د 

ويتحملو�  يعودو�  لأن  دفعهم  قد  و�لريا�س،  بالحد�ئق 

�لهموم و�لم�ضوؤولية، بقلوب ر��ضية وبروح عالية. وخالفاً 

كل  فيها  ينمو  �لتي  للجنة،  خالفاً  �ل�ضماوي،  للفردو�س 

�ضيء، بنحو تلقائي، وبال جهد �أو عناء، ل مندوحة لنا، من 

زر�عة حد�ئقنا، و��ضتخد�م بذور مح�ضنة. كما ل مفر لنا 

من �أن نر�عي، د�ئماً و�أبد�ً، �أوقات �لبذور، و�أزمنة �لغر�س 

و�لح�ضاد، ودور�ت �لنمو وما �ضابه ذلك من م�ضتلزمات 

و�لم�ضيدة من  �لمن�ضقة،  �لحديقة  �إن  �لزر�عي.  �لن�ضاط 

قبل �لإن�ضان، تن�ضاأ عبر �لزمان ومن خالل �لزمان. و�إذ� 

�أنهى م�ضرحيته �ل�ضهيرة كانديد، بجملة  كان فولتير قد 

مفادها: „يجب علينا �أن نزرع حديقتنا“، فاإن من حقائق 

على  يفر�س  �لعبارة،  هذه  كنه  �إدر�ك  �أن  �أي�ضاً،  �لأم��ور 

يغت على خلفية �نت�ضار  �لمرء، �أن ياأخذ بالعتبار، �أنها �ضِ

�لكو�رث �لطبيعية.  �لطاعون، و�ندلع �لحروب، وتعاظم 

وهكذ�، فاإن للحديقة بعد �ضيا�ضي: فنحن ولي�س مخلوق 

�آخر، �لم�ضئولون عن زر�عة حديقتنا � فالحديقة تج�ضد 

�لعالم، �لذي نحن جميعاً �ضركاء فيه. �إن حديقتنا، لي�ضت 

حديقة، تخ�ضع لم�ضالح فردية، لي�ضت حديقة يلجاأ �إليها، 

�ل�ضائد، وم�ضيعة  �لو�قع  من  �أو ذ�ك، هروباً  �لفرد  هذ� 

للوقت. �إنها جزء من �أر�س م�ضاعة �جتماعياً.

�لعالم          ثقافات  د�ر  في  �لبر�مج  مديرة  �شتيملر    �شوزانه   

حاليا  وتمار�س  برلين  في   (Haus der Kulturen der Welt)

�لتدري�س في جامعة �لفنون في برلين كاأ�ضتاذة ز�ئرة.

ترجمة: عدنان عبا�س
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يفر�س علينا تغير المناخ اإعادة النظر بنمط حياتنا المت�شم بميل قوي ورغبة مفرطة، 

للتنقل من مكان لآخر. وما من �شك في اأن هذه الحقيقة تنطوي اأي�شًا على فر�شة مواتية للنجاح 

وتحفزنا لأن ن�شاأل: باأي اأ�شلوب نود العي�س يا ترى؟
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التفكير بطريقة تنا�سب الم�ستقبل الثاني

تحول المناخ ب�شفته تحوًل في اأنماط عي�س المجتمع
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ناجعة،  حلول  لإيجاد  �أ�ضلوباً،  �لمناخي  �لتحول  يمنحنا 

فثمة  �لم�ضتقبلية:  �لمعي�ضية،  �لأح��و�ل  م�ضاكل  لبع�س 

ي��دور،  ���ض��وؤ�لً  �لب�ضر،  بني  على  يفر�س  طبيعي،  خطر 

كنفه،  في  �لعي�س  يريدون  �لذي  �لمجتمع،  ماهية  حول 

مجال  في  �لعلمي،  �لبحث  �إليه  يتو�ضل  فما  م�ضتقباًل. 

�لمناخ، من قيم وتنبوؤ�ت، لظو�هر قابلة للقيا�س، يوؤكد �أن 

تتحقق  �أن  �لمحتمل  و�لتي من  �لمتحققة حالياً،  �لنتائج 

دقيقة  �ضورة،  تر�ضم  �لمناخ،  تحولت  بفعل  م�ضتقباًل، 

�ل�ضلبية  مناحيها  عادت  وما  �إقليمياً،  ومتمايزة  ن�ضبياً، 

قابلة لالإلغاء �أ�ضاًل. ول بد من �لإ�ضارة، في هذ� �ل�ضياق، 

�إلى �أن �لكثير من �لأفر�د، يزعمون �أن هذ� �لتحول في 

�لمناخ، لي�س بالم�ضتطاع �إدر�ك حقيقته، و�لإحاطة باأبعاده 

و�أنه �ضيتحقق - في حالة وجود �حتمال معقول لتحققه 

فعاًل- في �لم�ضتقبل �لبعيد �أ�ضاًل. �إل �أن �ل�ضخ�س، �لذي 

عا�ضر، على �ضبيل �لمثال ولي�س �لح�ضر، �ل�ضرعة، �لتي 

وهي  �ل�ضمالي،  �لقطب  منطقة  في  �لجليد  بها  ي��ذوب 

مدى  على  تتبع،  �لذي  �أو  �لتنبوؤ�ت،  كافة  فاقت  �ضرعة 

زمن طويل �لأنهار �لرئي�ضية في �ل�ضين، من منبعها في 

جبال �لتبت وحتى م�ضبها في �لبحر، ل يالحظ عن كثب 

�آثار تحول �لمناخ فح�ضب، بل وي�ضتطيع، عندئذ، ت�ضور 

حدوث ما هو �أكثر وخامة.

مدى  �لمرء،  يت�ضور  �أن  هو  �ضعوبة  �لأكثر  و�لأم��ر 

هذ�  من  مناخية  تغير�ت  تخلفه،  �أن  �لممكن  �لتاأثير 

�لمجتمعات  عليها  تقوم  �لتي  �لأ�ض�س  على  �لقبيل، 

�لأ���ض��و�ق  على  تخلفه  �أن  �لممكن  �أع��ن��ي   ���� �لحديثة 

�لتعاي�س  ومعايير  و�ضيغ  �لمادية،  و�لرفاهية  �لعالمية، 

�لأفر�د  ولم�ضاهمة  للحريات  �لمنظمة  �لقو�نين  وعلى  �لجتماعي، 

في ت�ضيير دفة �لحكم في �لمجتمعات �لمختلفة، وعلى �ضيادة �لدول 

�لقت�ضاد  �ضينجو  فهل  كثيرة.  �أمور  من  ذلك  �ضوى  وما  و�ل�ضعوب، 

يُعتبر  �ل��ذي  �لف�ضل  ه��ذ�  “؟  وظيفياً �لأ���ض��و�ق  „ف�ضل  من  �لعالمي 

�ضيتقدم  وهل  �لمناخ.  على  تطر�أ  �لتي  للتحولت  �لحتمية،  �لنتيجة 

�لقت�ضاد �لعالمي �ضوب �ل�ضيغ �لتي كانت د�رجة في �لقت�ضاديات 

�لذ�تي؟  و�لكتفاء  �ل�ضلعية  �لمقاي�ضة  �قت�ضاديات  �أعني  �لبد�ئية، 

�ضيم�ضي  �أن��ه  �أم  �لتخطيط،  �أ�ضاليب  على  �عتماده  �ضيزد�د  وهل 

�لمتم�ضكة  �لقت�ضادية  �لمظلة  تحت  ثانية،  لالن�ضو�ء  ق��دم��اً، 

وما  �لطبيعية،  �لكو�رث  خلفية  وعلى  �لأخالقية؟  و�لقيم  بالمناحي 

�لوثوق  كان  �جتماعية،  قيم  في  تاآكل  من  �لكو�رث،  هذه  عن  ينجم 

�لخيار�ت  �ضتتال�ضى  ه��ل  م�ضلمات،  م��ن  �إليها  و�لطمئنان  بها 

�أخرى كثيرة، تزيد من قدرة  �أم �ضتظهر خيار�ت  �لمتاحة لالإفر�د؟ 

�ضيم�ضي  �إليه؟ وهل  ي�ضبون  ما  وبلوغ  ذ�تهم،  تحقيق  �لأفر�د، على 

و�لناأي  �لآخرين،  �عتز�ل  في  قدماً،  �لمجتمعات  هذه  في  �لأف��ر�د 

من  يزيد  م�ضار�ً،  �ضت�ضلك  �لمجتمعات  هذه  �أن  �أم  عنهم؟  بالنف�س 

�لديمقر�طية  �ضتنجو  وهل  �لأف��ر�د؟  بين  �لقائمة،  �لعالقات  متانة 

في  وتفلح  بها،  �لمحدقة  �لمناخية  �لتحولت  خطر  من  �لليبر�لية، 

بعد  ما  مجتمع  ثمة  �ضيكون  �أم  �لأمام؟  �إلى  و�لتقدم  نف�ضها  تطوير 

وتحكم  �أ�ضفل،  من  تاأتي  �جتماعية  رقابة  �أكثر  تحكمه  ديمقر�طي 

�لتي  و�لعقليات  و�لت�ضور�ت  �لقيم  هي  ما  �أعلى؟  من  ��ضتبد�دي 

�ل��ح��ر�رة،  درج��ات  متو�ضط  فيه  يزيد  ع��ال��م،  خ�ضائ�س  �ضت�ضكل 

�لذي  �لمتو�ضط،  على  مجهولة  درجة  ز�ئ��د�ً  درجتين  يبلغ  بمقد�ر 

�ضاد في �لع�ضر �ل�ضناعي؟ وهل �ضترتقي وتتعمق، عندئذ، �لعولمة 

�لعالمي؟  �لتكامل  �ضيتر�جع  �أم  �لمال،  �أ�ضو�ق  وعولمة  �لقت�ضادية، 

و�لأفر�د،  و�لمنظمات  �لدول  بين  وثيق،  تعاون  هناك  �ضيكون  وهل 

�إلى  �ضينكفئ�ون  ه�وؤلء  �أن  �أم  و�لدينية،  �لثقافي�ة  �لحدود  يتخطى 

�لخلف بنحو متز�يد، ويغلقون حدودهم ويتنازعون فيما بينهم؟ وفي 

�أم �ضتكون هناك  �لعام 2٠5٠، هل �ضتكون ثمة دول قومية؟  حدود 

وهل  �ضرعيتها)؟  مدى  في  �لخو�س  هنا  نريد  (ل  عالمية  حكومة 

�ضيظل �لمبد�أ �لح�ضاري، �لقا�ضي ب�ضرورة حل �لنز�عات بالو�ضائل 

 نافذ�ً معمولً به؟ �أم �أن �لكو�رث �لطبيعية، �ضتجعل 
ً
�ل�ضلمية، مبد�أ

و�ندلع  ديارهم،  من  �لهاربين  �أعد�د  وزيادة  �لفقر،  لنت�ضار  �لغلبة 

»حروب مناخية«؟

ويمكن �لتعبير عن هذه »�لم�ضائل �لكبرى«، من خالل �ل�ضت�ضهاد، 

ت�ضعة  �ضيتنقل  كيف  �ليومية:  �لحياة  من  م�ضتقاة  و�قعية،  بحقائق 

منهم في  �لأعظم  �لجزء  يقطن  �لب�ضر،  بني  مليار�ت من  �أو ع�ضرة 

�لمدن، نعم كيف �ضيتنقل هوؤلء �لأفر�د، وباأية مادة �ضي�ضغلون و�ضائل 

�لنقل، و�ل�ضاحنات، و�أجهزة �لتدفئة و�لتبريد، في �لم�ضاكن، وما هي 

م�ضادر غذ�ئهم، وكيف �ضي�ضتغلون �لأر��ضي �لزر�عية �لمتاحة لهم؟ 

�أبحاث  من  �لم�ضتقاة  �ل�ضارمة،  و�لبيانات  �لمعطيات  جانب  و�إلى 

من  فاإن  �لطاقة،  �ضئون  تخ�س  بتنبوؤ�ت  �لمتخ�ض�س  و�لعلم  �لمناخ، 

متخ�ض�ضة  „ناعمة“،  �ضيناريوهات  على  �لمهتم،  يعثر  �أن  �لنادر 

في  و�لمعيارية  و�لقت�ضادية  و�ل�ضيا�ضية  �لجتماعية  بالتحولت 

ح�ضاب  فيها  يجري  �لتي  �لحالت  وفي  �لمختلفة.  �لعالم  �أقاليم 

هذه،  �لح�ضاب  عمليات  هو  �لمالحظ  فاإن  �لتحولت،  هذه  حجم 

على  لال�ضتدلل  �لما�ضية،  �لم�ضاهد�ت  م��ن  تنطلق  م��ا  غ��ال��ب��اً 

بافتر��س  مقبلة،  زمنية  فترة  في  �لحدوث،  �لمتوقع  �لعام  �لتجاه 

�ضابق  في  عليه  كانت  ما  على  �لم�ضتقبل  في  �ضتظل،  �لعالقات  �أن 

�لزمن. ومن حين لآخر فقط، يعثر �لمرء في �لدر��ضات �لمخ�ض�ضة 

�آخر، على �نحر�فات عن  �إلى  للبحث في عملية �لنتقال من و�ضع 

�لباحثون  يعثر  تحديثه.  �لمزمع  �لنموذج  في  �ل�ضائدة  �لم�ضار�ت 

على هذه �لنحر�فات تارة بحكم �لظروف، وذلك لأنهم قد لحظو� 

لأنهم  وذلك  �إر�دية،  ب�ضورة  �أخرى،  وتارة  عظيمة،  ت�ضوهات  وجود 

عكفو� على و�ضع مخطط، لما يتمنونه للمجتمع �لعالمي، من تطور 

م�ضتديم وعادل م�ضتقباًل.

على  �لقدرة  في  �لحاد،  �لنق�س  �إن  للم�شاركة  جــديــدة  ثقافة 

مدعمة  تنبوؤ�ت  �ضياغة  وعلى  �لج�ضورة،  �لتخيالت  ��ضتحد�ث 

ما  في  �أحدها  يكمن  �أ�ضباب  كثيرة،  �أ�ضباب  له  �ل�ضديدة،  بالحجج 

وهي  �آخ��ر)،  خيار  يوجد  (ل  �أو    „TINA-Dogma“ �خت�ضار�ً  ي�ضمى 

�لعبارة �لتي ��ضتخدمتها رئي�ضة �لوزر�ء �لبريطانية مارغريت تات�ضر 

(199٠ � 1991) في �إ�ضارة منها، �إلى �أن �لعالم �ل�ضائد، هو �أف�ضل 

ب�ضاأن  �لجديدة،  �لليبر�لية  ت�ضور�ت  و�أن  �لتحقق،  �لمحتملة  �لعو�لم 

�لعالم، هي �لت�ضور�ت �ل�ضديدة بال منازع. ويكمن �ل�ضبب �لآخر في 

ِق�َضِر مدى و�ضطحية، �لح�ضابات �لتقديرية، �لمهمة بالن�ضبة لتحديد 

�أن تتكفل،  باأن هذه �لح�ضابات، يُفتر�س بها  �ل�ضيا�ضي، علماً  �لعمل 

لت�ضور�ت  �لعملية،  �ل�ضيا�ضة  تبني  دون  بالحيلولة  �آخ��ر،  �أو  بنحو 

�لتحقيق.  قابل  هو  ما  على  �ل�ضيا�ضة  هذه  تركيز  وت�ضمن  وهمية، 

كما تت�ضبب �لو�قعية �لم�ضيطرة، بنحو كبير، على �لعلوم �لجتماعية 

�لعلوم، وفي  �� في �ضل هذه  �لأيام  �لتي تزد�د تخ�ض�ضاً مع مرور   ��

دفعها، لأن تكف عن ت�ضخي�س خ�ضائ�س �لع�ضر. وينطبق �لأمر ذ�ته 

حد  �إلى  �لد�رجة  �لعبثية،  �لنظر  ووجهات  �لطائ�ضة  �لنزو�ت  على 

�ضل  في  تت�ضبب  �أي�ضاً  فهي  �لثقافية.  �لعلوم  فروع  بع�س  في  بعيد، 

هذه �لعلوم، وتدفعها لأن ترى في �لمجتمع بناًء ذهنياً ل غير، ولأن 

تودع، بنحو نهائي، عادة �ضرد »�لق�ض�س �لعظيمة«. على �ضعيد �آخر، 

وفي �لمنظور �لعام، ل يز�ل �لمرء يرتاب من �لتنبوؤ�ت، باعتبار �أنها 

جون  ��ضمه  �ضخ�س  �إلى  تُن�ضب  غبية،  نكتة  على  تاأ�ضي�ضاً   �� تنطوي 

ماينارد كينز �� على �إ�ضكاليات كثيرة، خا�ضة حين يُر�د منها �لتكهن 

بالم�ضتقبل.

بيد �أن �لخبر�ء �لمخت�ضين بعلوم �لطبيعة، و »م�ضممي �لطاقة«  هم 

من ينادون في �ليوم �لر�هن با�ضهامات �لعلوم �لإن�ضانية و�لجتماعية 

و�لثقافية، �لقادرة �� بما تقدم من تحليل و�ضفي لأحو�ل �لعي�س في 

على  �لتعرف  �إلى  �ل�ضاعي  �لكمي،  �لتقدير  �إث��ر�ء  على   �� �لم�ضتقبل 

�لحالي، وعلى م�ضاندة  �لتجاه  �أ�ضا�س  �لم�ضتقبلية على  �لحتمالت 

�أي�ضاً، �لم�ضئولة عن ت�ضهيل �لتكيف، على �لتغير�ت  �ضيا�ضة �لمناخ، 

�أن تكون  �ل�ضيا�ضة،  يُفتر�س بهذه  �أنه  �لمناخ، ل �ضيما  �لحا�ضلة في 

�لمحتملة،  و�لتكاليف  �لحظر  وعمليات  �لإج���ر�ء�ت  بجعل  مهتمة، 

من جملة �لأمور �لم�ضت�ضاغة في �لمجتمع. وغني عن �لبيان، �أنه ل 

يجوز للمرء �أن ينظر للمجتمعات، كما لو كانت مجرد ج�ضد، يعك�س 
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�ضدى �لتجديد �لتقني، و�لتخطيط �ل�ضيا�ضي. فالمجتمعات 

�إحد�ث  في  بالتالي،  وتت�ضبب،  �لمتحققة،  �لتغير�ت  تحاكي 

تغيير في �لأ�ضا�س، �لذي تنطلق منه كل و�حدة من عمليات 

وبال  بانتظام،  تنتج،  �لمجتمعات،  هذه  �أعني  �إنها،  �لتدخل، 

للعمل  بالن�ضبة  معتبرة،  �أهمية  ذ�ت  معطيات  منها،  ق�ضد 

وتتن�ضل،  مخططة،  غير  تحولت  وت�ضتحدث  �ل�ضيا�ضي، 

باإ�ضر�ر من �لعقالنية ذ�ت �لأهمية في �لتقدير�ت �لح�ضابية 

�لمرجحة ل�ضتخد�م �لمبتكر�ت �لتقنية. ل بل هناك ما هو 

بنحو  �لعاديين«،  »�لأف��ر�د  م�ضاهمة  غير  فمن  خطر�ً:  �أكثر 

�لمتخ�ض�ضين، من  �لأف��ر�د، غير  ت�ضور�ت  طوعي، من غير 

وجود  غير  ومن  �لمتحم�ضين،  و�لمو�طنين  �لمو�طنات  غير 

و�لد�عين  لالأمور،  �لمتفح�ضين  �لمو�طنين،  من  كبير  عدد 

هو  �لف�ضل،  �ضيكون  وذ�ك،  هذ�  غير  من  نعم  �لتغيير،  �إل��ى 

�لم�ضير �لمكتوب، على �لتوجيهات �لحكومية، و�ل�ضتثمار�ت، 

هناك  و�ضيكون  �لهمم،  وتعبئة  ل�ضحذ  �لمتطلعة  و�لحمالت 

ق�ضور في تنفيذ �لإجر�ء�ت �لمطلوبة، دوماً و�أبد�ً، و�ضيَُخِلف 

�ل�ضتثماُر خر�ئَب ل نفع منها، و�ضتطفو على �ل�ضطح �ضروٌب 

من �لمقاومة. حيث يتم، على �ضبيل �لمثال، من على »�لطاولة 

بو��ضطة  �لطاقة  نقل  �إلى  ترمي  خطة،  �ضياغة  �لخ�ضر�ء«، 

�ضبكة �أ�ضالك، عابرة للقار�ت تمتد من ر�أ�س �ل�ضمال �لأوروبي 

�إلى �ل�ضحر�ء �لكبرى، �أي يتم �لتخطيط، لتنفيذ م�ضروع، ل قدرة على 

�لمو�طنون بده�ضة  �لتحتية، يالحظ  للبنية  بالن�ضبة  تقدير مخاطره 

كبيرة و�متعا�س �ضديد، �لمدى �لطويل �لذي ي�ضتغرقه �إ�ضالح مجرى 

�أو مدى تاأخر تنفيذ �إجر�ء ب�ضيط  عاطل عن �لعمل في مكان عام، 

في �ل�ضارع �أو �لمنطقة �لمجاورة. وبهذ� �لمعنى: فكُل تقنيٍة لها بُعٌد 

�جتماعي، وكُل �بتكاٍر ينطوي على َمعاٍن كثيرة، وكُل �ضيا�ضٍة بحاجة 

ما�ضة لتبرير ذ�تها.

�إذ�ً،  يفتر�س،  �لتغير،  هذ�  مع  و�لتكيف  �لمناخ  تغير  مقاومة  �إن 

�لم�ضاركة  فر�س  للمو�طنين  تتيح  جديدة  ثقافة  تبني  ناحية،  من 

على  قادرة  �أ�ضاليب  �نتهاج  �أخرى،  ناحية  ومن  �لعامة،  �لم�ضائل  في 

�لمدني،  �لمجتمع  من  للح�ضول  تتطلع،  ل  �ضيا�ضية،  تعبئة  تحقيق 

على مو�فقة �ضطحية، �أو تاأييد ينبع من ��ضت�ضالم للمقادير فقط، بل 

�لحا�ضر و�لم�ضتقبل،  بناء  �لمدني �ضريك في  �لمجتمع  باأن  تعترف، 

تحريك عجلة  وفي  كبير،  تحول  نجاح  في  رئي�ضي،  وفاعل  وم�ضئول 

هذ� �لتحول. ومن نافلة �لقول �لإ�ضارة هنا �إلى �أن „تحولً كبير�ً“ يجب 

�أن يبد�أ من عند �لم�ضوؤولين �لرئي�ضيين عن �نبعاث غاز�ت �لحتبا�س 

�لحر�ري، �أي يجب �أن يبد�أ: من ناحية، بالحركة �لفردية و�لجماعية 

ناحية  ومن  و�لب�ضائع،  �لأف��ر�د  نقل  على خلفية عمليات  تن�ضاأ  �لتي 

ثانية، باأنماط �لتغذية، ومن ناحية �أخرى، باأ�ضاليب ��ضتغالل �لأر��ضي 

ل  �لمناحي،  هذه  وفي  وتعميرها.  �لح�ضرية  �لف�ضاء�ت  وتخطيط 

�أن يطر�أ تغير �ضريع وجذري، في ��ضتهالك �لطاقة و�أنماط  بد من 

بنية  لأن  وذلك  �لحياة،  و�أ�ضاليب  �لعقائدي،  و�لموقف  �ل�ضتهالك، 

غاز�ت �لحتبا�س �لحر�ري تفر�س، �إذ� ما �أر�د �لمرء تفادي �لأ�ضر�ر 

غير �لقابلة لالإلغاء و�لحد من تر�ضبها في �أ�ضرع وقت، وبنحو فعال، 

وخف�س هذه �لتر�ضبات �إلى �أدنى حد ممكن، في �لأمد �لطويل �� وعلى 

م�ضتوى �لعالم  وبنحو متز�من.

تغير  �لمناخ، في  تغير  يت�ضبب  لن  �ضبق ذكره،  على ما  وتاأ�ضي�ضاً 

�لمجتمعات فقط، بل �ضيت�ضبب في تغير �ضيا�ضة �لمناخ �أي�ضاً. فعلى 

في  قدماً،  �لم�ضي  �لأمريكي،  �لمجتمع  ي�ضتطيع  لن  �لمثال،  �ضبيل 

�لتم�ضك باأ�ضطورة �لتنقل �لفردي، بال قيد �أو �ضرط، بف�ضل م�ضادر 

�أي�ضاً،  �لأمور  فاإن من حقائق  �آخر،  �لأحفورية؛ على �ضعيد  �لطاقة 

�أن �أي مجتمع، يح�ضل على �لطاقة �لمتجددة، بنحو لمركزي، موؤهل 

�أي�ضاً، وبالتاأكيد، لأن يطور �ضيغاً �أخرى، من �ضيغ �ل�ضركات و�لثقافات 

�ل�ضناعية؛ من ناحية �أخرى، لي�س ثمة �ضك في �أنه لبد من تحييد 

�لأ�ضر�ر �لناجمة (�ضدقاً �أو زعماً) عن �لإجر�ء�ت، �ل�ضرورية لتقليل 

�نبعاثات ثاني �أك�ضيد �لكربون في �لمجتمع �لمعني و�أخذها بالعتبار، 

حينما تكون لهذه �لإجر�ء�ت، تد�عيات �ضلبية، على تلك �لقطاعات 

�لإنتاجية، على وجه �لخ�ضو�س، �لتي ت�ضتخدم �لطاقة بنحو مكثف. 

�أعني �قت�ضاديات  �لنا�ضئة،  وعلى �ل�ضعيد نف�ضه، فاإن �لقت�ضاديات 

من قبيل �لبر�زيل �أو �لهند، ل مندوحة لها  حتى و�إن �أخذنا بالعتبار 

�أنها تتميز حتى هذ� �لحين بتدني ن�ضيب �لفرد �لو�حد، من �نبعاث 

�� من �أن تقرر، ما �إذ� كان من م�ضلحتها،  غاز ثاني �أك�ضيد �لكربون 

�أن تخف�س �حتياطيها �لعظيم من مو�رد �لطاقة �لأحفورية، ل�ضالح 

تعزيز  قبيل  �أعني خيار�ت من  �لبيئة،  �ضالمة  تتما�ضى مع  خيار�ت، 

من  فاإن  لل�ضين،  بالن�ضبة  �أما  �لمتجددة.  �لطاقة  م�ضادر  ��ضتخد�م 

م�ضلمات �لأمور، �أن �لقيادة �ل�ضيا�ضية �ل�ضينية، ل غنى لها، من �أن 

تبرر �ضيا�ضتها، في مجال �لطاقة ب�ضرعية �أخرى، غير �ضرعية �لنمو 

ومو�قف  ت�ضور�ت،  �ضتن�ضاأ  مكان،  كل  وفي  �لمت�ضارع.  �لقت�ضادي 

عقائدية، و�أ�ضاليب تعاونية، وثقافات تخطيطية، وحركات �جتماعية، 

ومبادر�ت يتزعمها �لمجتمع �لمدني، غر�ضها �لم�ضاهمة في تذليل 

�لمهمة �لجبارة، �لمتعلقة بتحقيق »�لتحول �لعظيم«. ومن نافلة �لقول 

ل  �لعظيم،  �لتحول  ب�ضاأن  �لد�رجة،  �لت�ضور�ت  �أن  �إلى  هنا  �لإ�ضارة 

يمكن �أن تر�وح في نف�س �لمكان، �لذي ر�وحت فيه »�لخطط �لكبيرة«، 

�لتي تناولت، منذ ت�ضعينات �لقرن �لع�ضرين، مناحي من قبيل 

تقنية  باأهد�ف  �لكتفاء  قبيل  من  �أو  �لم�ضتديم«  »�لمجتمع 

»�لتخلي عن  �ضرورة  على  توؤكد  �لتو��ضع،  �قت�ضادية جمة   ��

�لكربون«. بيد �أن من حقائق �لأمور، �أي�ضاً، �أن �لمرء ل يك�ضب 

�لأن�ضار، ل من خالل خطاب، يغالي بالإ�ضارة �إلى �لكو�رث، 

فخطاب من هذ� �لقبيل يت�ضبب، فقط، في �ندلع عناٍد وردة 

فعل عك�ضية، و�لنفور من �لخ�ضر�ن و „�لريبة من �لمناخ“، ول 

من خالل �لإفر�ط، في توجيه ند�ء�ت مت�ضنعة، في �إ�ضارتها 

�إلى �للتز�مات �لأخالقية، فهذه �لند�ء�ت قد تنال تاأييد�ً ل 

يكلف �لموؤيدين �ضيئاً، �أو قد تثير �لفزع من �لف�ضل �لذريع. �إن 

�لأطر�ف �لتي تجهد، في عر�س �لتحول، كما لو كان ينطوي 

خ�ضارة  �إلى  وي��وؤدي  فقط،  �لمتحققة  للرفاهية  خف�س  على 

خيار�ت متاحة، ل يك�ضب، ما خال في بيئات �لمتق�ضفين، �أي 

تاأييد، على �لأرجح �أي تاأييد لم�ضعاه هذ�، مثله في ذلك مثل 

�أولئك �لذين يتبنون مو�قف معاك�ضة، فهوؤلء �أي�ضاً، ل يجدون، 

من ي�ضغي، �إلى تاأكيدهم، �أن كل �لأمور �ضتبقى على �لحال، 

�لذي كانت عليه في �ضابق �لزمن.

بتحليل  مهتمة  لنظرية  بالن�ضبة  �ضو�ء  كله،  هذ�  ومعنى 

بالن�ضبة  �أو  �لع�ضر،  روح  ينا�ضب  بنحو  �لجتماعي  �لتحول 

لهذ�  تحليله  في  �لع�ضر  هذ�  ومتطلبات  يتفق  تنبوؤ�ت  لعلم 

�لعلم،  وذل��ك  �لنظرية،  هذه  على  يفر�س،  �لو�جب  �أن  هو  �لتحول، 

عليها  يقوم  �لتي  �لأ�ضا�ضية،  �لت�ضميمات  في  �لنظر،  �إعادة  �ضرورة 

و�لنظام  �لفاعلة  و�لقوى  و�لدولة،  و�ل�ضوق  و�لجماعات،  �لمجتمع 

�ل�ضيا�ضي، و�ضخ�ضية �لإن�ضان و�ضلوكه، و�لأزمة و�لحد�ثة. وحتى �لآن، 

يوجد نق�س في �لدر��ضات، و�لندو�ت �لعلمية �لمخ�ض�ضة للبحث في 

�نت�ضار و�إعاقة �لتجديد�ت، �لكفيلة بتحويل �لمكا�ضب �لمعرفية، �إلى 

�ضريع  تحول  لندلع  �لمحتملة  �لأ�ضباب  وتناول  بها،  معمول  و�ضائل 

في �لتنظيمات �لجتماعية، وفي �لترتيبات �لموؤ�ض�ضاتية و�لتحاد�ت 

�ل�ضيا�ضية.

يج�ضد  ال�شيارات  ا�شتخدام  فــي  المفرط  المجتمع  مثال 

للبعد  ج��ي��د�ً،  م��ث��الً  �ل��خ��ا���س،  �لنقل  ف��ي  �ل�����ض��ي��ار�ت  ����ض��ت��خ��د�م 

�لجتماعي �لكامن في �لتقنية، من ناحية، لأن هذ� �لقطاع، و�حد 

(هذ�  �لكربون  �أك�ضيد  ثاني  غاز  �نبعاث  في  �لمت�ضببين،  �أكثر  من 

تلوث  في  �لمت�ضببة  �لعو�مل  �أح��د  بالمنا�ضبة،  يُعتبر،  �ل��ذي  �لغاز 

�لأر��ضي و�لهو�ء و�لمياه) ومن ناحية �أخرى، لأن في هذ� �لقطاع، 

و�لمعايير  �لمناخ،  تغير  بين  �لقائمة  �لمركبة،  �لعالقة  بجالء  تبان 

عبارة تنقل تالميذ �إلى �ل�ضفة �لأخرى لنهر �ضولو 
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عائلة كبيرة في �ضيارة �ضغيرة، كابول
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�إن  �أي�ضاً.  �لجتماعي  و�لتحول  �لجتماعية،  و�لبنية  �لتكنولوجية 

��ضتخد�مها  بف�ضل  �لمتحركة  و�ل�ضاحنات  و�لحافالت  �ل�ضيار�ت 

�ل�ضناعية،  �لثورة  �ندلع  منذ  �ضاهمت،  �لأحفورية،  �لطاقة  مو�رد 

م�ضئولة،  وغدت  �لمناخ،  تغير  ن�ضاأة  في  رئي�ضي،  وبنحو  تدريجياً 

في �ليوم �لر�هن، عن �نبعاث ُخم�س �إجمالي ثاني �أك�ضيد �لكربون، 

�أن �لت�ضعة  باأن هذه �لن�ضبة، في تز�يد م�ضتمر. ولو �فتر�ضنا  علماً 

�إلى �لع�ضرة مليار�ت من �ضكان �لمعمورة، �ضي�ضتخدمون، م�ضتقباًل، 

�لأحفورية  �لطاقة  بمو�رد  �لمتحركة  �ل�ضيار�ت  عدد  نف�س  حو�لي 

�لأمريكية،  �لمتحدة  �لوليات  في  �لحالي  �ل�ضتخد�م  معدل  بنف�س 

�ضينهار �لمناخ عندئذ بكل تاأكيد.

�أن �لأمر �لذي ل مندوحة منه، ب�ضاأن ما نحن في �ضدى �لحديث 

�أ�ضلوب للحركة و�لتنقل، يتالءم مع متطلبات  �نتهاج  عنه، يكمن في 

�لتنقل بال�ضيارة،  �أن يتم  �أعني نمطاً، ي�ضمن  �ضالمة �لمناخ و�لبيئة، 

�ل�ضتغناء عن  فيها،  يمكن  �لتي ل  �لحالت  ذكاء، في  �أكثر  باأ�ضلوب 

هذ�  �نتهاج  �أن  �إل��ى  ت�ضير،  �لدلئل  كانت  و�إذ�  �ل�ضيارة.  ��ضتخد�م 

�أن  في  �ضك  من  فما  �لآن،  حتى  لالآمال،  مخيباً  كان  قد  �لأ�ضلوب، 

�ضبب هذ� �لف�ضل، ل يكمن بال�ضرورة، في ق�ضور �لعو�مل �لتقنية، �أو 

�لقت�ضادية، بل هو يكمن، في �لمقام �لأول، في �لبُنى �لجتماعية، 

�لمتحركة  �ل�ضيارة،  فتحول  �ل�ضيا�ضية.  و�لمو�نع  �لثقافية،  و�لعو�ئق 

بقوة �لبنزين و�لديزل، �إلى و�ضيلة �لتنقل رقم و�حد، في كافة �أرجاء 

لقطع  �ألمانيا  في  �ل�ضيارة  ي�ضتخدم  �ضار  �لمرء  �أن  (علماً  �لمعمورة 

يقطعها  �لتي  �لم�ضافات  ن�ضف  ح��و�ل��ي 

في حياته �ليومية، �أي �أن �لألمان �أم�ضو�، 

م�ضافات  ي��وم��ي��اً،  ب��ال�����ض��ي��ارة  ي�����ض��اف��رون 

و�أنهم  كيلومتر�ً،   43 �لمتو�ضط،  في  تبلغ، 

�ضياق  ف��ي  �ل�ضيارة،  ف��ي  يق�ضون  ب��ات��و�، 

يوميا)  �ل�ضاعة  �أرب��اع  ثالثة  ه��ذ�،  تنقلهم 

لتق�ضيم  �لحتمية،  �لنتيجة  ���ض��وى  لي�س 

ديدنهما،  �ضار  ح�ضري،  وتخطيط  عمل 

�لجماهيري،  �ل�ضناعي  �لمجتمع  ف��ي 

�لعمل،  فر�س  من  �لعظمى  �لغالبية  نقل 

نائية  مناطق  �إلى  �أي  �لد�ر“،  خارج  „�إلى 

�لرو�بط  تمزيق  وف��ي  �ل�ضكن،  مكان  عن 

�ل�ضكن  �أم��اك��ن  بين  �لقائمة  �لجغر�فية 

ومناطق  و�لتعليم  �ل��در����ض��ة  وموؤ�ض�ضات 

�لر�حة و�ل�ضتجمام. وغني عن �لبيان �أنه 

لول �ختر�ع �ل�ضيارة، و�إنتاجها على نطاق 

�لأمريكية،  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  في  و��ضع 

�أجمع،  �لعالم  �إل��ى  ث��م،  م��ن  وت�ضديرها، 

�لم�دن،  ح�ول  �ل�ض�و�حي،  تن�ض�اأ  �أن  بمك�ان،  �ل�ض�هولة  من  كان  لما 

�لح�ضرية  �لف�ضاء�ت  (وبدياًل عن  �ضكنية مف�ضلة  مناطق  باعتبارها 

�لأك��الت  لتناول  و�لميل  �لكبيرة،  �لمتاجر  ول  �لعمر�ن)،  �لكثيفة 

�لمحال  �لت�ضوق من  �أو  �لمحلية  �لطبخ  �أنماط  (كبديل عن  �ل�ضريعة 

�لتجارية �ل�ضغيرة و�لمجاورة)، ول مر�كز �لدر��ضة و�لتعليم �لو��ضعة 

(كبديل عن موؤ�ض�ضات �لتعليم �لكائنة في �لمناطق �لمجاورة). ولأن 

�أمر�ً  �ضارت  قد  �ل�ضيارة،  ل�ضتخد�م  �لمتحيزة  �لتحتية،  �لبُنى  هذه 

و�قعاً، لذ� غدت هذه �لبُنى عاماًل يحفز، بال �نقطاع، على ��ضتخد�م 

�ل�ضيارة، بنحو متز�يد، و�ضبباً، يعزز نمط �لتنقل، باأ�ضلوب فردي. �إن 

�لحا�ضر،  �ليوم  في  يتم  �ل�ضيارة،  بو��ضطة  �لتنقل  من  �لأكبر  �لجزء 

بين ما �ضبق ذكره من �لمحطات �لمهمة في �لحياة �ليومية: ويحتم 

عادة، قطع م�ضافة، ل تزيد على ب�ضعة كيلومتر�ت. وينال هذ� �لتنقل 

و�لخدمات،  �لب�ضائع  بنقل  تتكفل  تموين،  �أ�ضاليب  له  تقدمه  دعماً، 

على م�ضتوى �لعالم �أجمع. وت�ضهد »�لأهمية �لنظامية« لل�ضيارة، على 

�أن تق�ضيم �لعمل، وهيمنة ��ضتخد�م �ل�ضيارة، في تنقل �لأفر�د، يعزز�ن 

بع�ضهما، بنحو متبادل، و�أن كل م�ضروع لت�ضييد طريق جديد، ي�ضاهم، 

عادة، في تز�يد �لتنقل. من ناحية �أخرى، وبقدر تعلق �لأمر بالوليات 

�لمالحظ  فاإن  �لخ�ضو�س،  وجه  على  و�ألمانيا  �لأمريكية  �لمتحدة 

�لمتخ�ض�ضون،  �لعمل  و�أرباب  لل�ضيار�ت،  �لمنتجة  �ل�ضركات  �أن،  هو 

بتزويد م�ضانع �ل�ضيار�ت، بما تحتاج من �آلت معد�ت وخدمات، قبل 

من  معتبر،  جزء  بتحقيق  ي�ضاهمون،  باتو�  قد  �ل�ضيارة،  �إنتاج  وبعد 

�إجمالي �لناتج �لوطني، و�أن ن�ضاطهم �لقت�ضادي، قد �أم�ضى معيار�ً 

�لرفاهية  على  ودلياًل  �لقت�ضادي  �لن�ضاط  تقلبات  لقيا�س  �أ�ضا�ضياً، 

�لقت�ضادية. من ناحية �أخرى، ل تز�ل م�ضانع �ل�ضيار�ت تقوم بوظيفة 

محرك للعالقات �ل�ضناعية �لقائمة بين ر�أ�س �لمال و�لعمل. من هنا، 

فاإن ما تذيعه �ضناعة �ل�ضيار�ت و�ضركات �ل�ضحن، من تنبوؤ�ت، تقوم 

على معدلت نمو متز�يدة، ت�ضاهي، في تز�يدها، معدلت �لنمو، �لتي 

و�م�ضي  �لمزيد  „حقق  �لقائل  �لأولمبية،  �لألعاب  �ضعار  �إليها  ي�ضير 

لو  كما  �لحقيقة،  هذه  خلفية  على  يبدو،  �أ�ضرع!“،  بخطو�ت  قدماً 

�أكيد�ً في  كان قانوناً طبيعياً، ولي�س تطور�ً مفرطاً في �لنمو وجنوناً 

�لمنظور �لمو�ضوعي.

�أ�ضف �إلى هذ� وذ�ك، �أن من حقائق �لأمور، �أي�ضاً، �أن قطاعات 

عديدة، تك�ضب قوتها، من و�ضائل �لإعالن وحمالت �لدعاية، �لمرتبطة 

في  �أهمية،  من  لل�ضيارة  ما  �إل��ى  �لحقيقة،  هذه  وت�ضير  بال�ضيارة. 

�لمدنية �لر�هنة، علماً باأن هذه �لأهمية تبرز، في �لوليات �لمتحدة 

فال�ضيارة  �لعالم.  �أنحاء  باقي  له، في  بنحو ل مثيل  �لغربية،  و�أورب��ا 

تُعتبر، بنحو مطلق، �أهم و�ضيلة تحرك من حيث �إ�ضباغها �لحرية على 

تخطي  على  وت�ضاعد  فردياً،  �لتحرك  مالكيها،  تمنح  فهي  مالكيها، 

م�ضافات معينة، ب�ضرعة كبيرة. وكانت �لأفالم �ل�ضينمائية �لأمريكية 

“Road movies„، (�أي �لأفالم �لتي تلعب فيها �ضباقات �ل�ضيار�ت دور�ً 

�ضعار�ً  �ل�ضيارة  حيازة  من  جعلت  قد  �ل�ضيار�ت،  ومعار�س  معتبر�) 

�ضاماًل للمدنية، جعلت منه �ضعار�ً يحدد هيكل مجمل �لحياة �لمهنية 

و�ليومية، بما في ذلك نمط تناول �لغذ�ء وما �ضوى ذلك من �لمناحي 

�لأ�ضا�ضية في �لحياة �ليومية. �إل �أن لل�ضيارة خ�ضائ�س �أخرى كثيرة: 

�إنها �أد�ة ت�ضبغ �لهوية على كافة م�ضتخدمي وعمال هذه �لموؤ�ض�ضة �أو 

يهم �لمرءُ، با�ضم  تلك. فالعاملون في م�ضانع �ل�ضيار�ت، غالباً ما ي�َضمِّ

�ل�ضركة �لتي يعملون لديها: با�ضم »عمال د�يملر« على �ضبيل �لمثال. 

�أم�ضت  وفولف�ضبورغ  ديترويت  قبيل  من  فاإن مدناً  �أخرى،  ناحية  من 

�آخر،  �ضعيد  على  و�ح��دة.  �ضلعة  �إنتاج  في  متخ�ض�ضة  �إنتاج،  مو�قع 

ل تز�ل �ل�ضيارة، ت�ضكل منارة لبتكار�ت تكنولوجية وجمالية، ت�ضحر 

�لألباب، ول قدرة للمرء، على تجاهلها و�لناأي بالنف�س عنها، في كثير 

من �لحالت.

�إن �لعجالت �لأربعة �أم�ضت �ضاهد�ً، على ما تو�ضلت �إليه �لأمم، من 

معارف هند�ضية، فال�ضيارة هي �لمعيار �لرئي�ضي للتقدم �لجتماعي، 

لقد �أم�ضت، بالن�ضبة لكافة �لفئات و�لطبقات �لجتماعية، رمز�ً �أكيد�ً 

على �لو�ضع �لجتماعي، �لذي يتبو�أه �لمرء، وموؤ�ضر�ً متد�ولً، للتقدير 

و�ل�ضيت و�ل�ضمعة. وحتى في عالم، �أم�ضى �ضغير�ً ومنب�ضطاً، بف�ضل 

في  �لمتقدمة  و�لتكنولوجيات،  �لتفوق،  �لعظيمة  �لت�ضالت،  و�ضائل 

مجال و�ضائل �لنقل، �لمخ�ض�ضة لبلوغ �أماكن قريبة وبعيدة، حافظت 

�كت�ضبت  �لتي  و�لمجتمعات  �لغربية  �لمدنية  �ل�ضيارة، في مجتمعات 

بالن�ضبة  ن���ادر�ً،  يكون  �أن  يكاد  بنحو  �أهميتها،  على  غريبا،  طابعا 

للمبتكر�ت �لتكنولوجية �أخرى. و�إذ� كان �قت�ضاد �ل�ضوق، قادر�ً على 

�إ�ضباع �لحاجات �لح�ضية، من خالل �لفر�س �ل�ضتهالكية، فاإن �لأمر 

�لأكيد، هو �أن �ل�ضيارة، تُ�ضبع �لحاجة �إلى �لمتعة و�ل�ضلطان، و�لحرية 

و�لر�حة، و�لتميمة و�لتكنولوجيا، و�لرنين �لمو�ضيقي �� �أي �أنها تُ�ضبع، 

�أق�ضى ما يمكن للحو��س ��ضتهالكه. وت�ضكل �ل�ضيارة و�حدة من �لبُنى 

�لتحتية �لذهنية �� علماً باأن �لبُنى �لتحتية ل تحدد بنية �لع�ضر �لر�هن 

فقط، بل تحدد �أي�ضاً، بنية �لحتمالت �لم�ضتقبلية �أي�ضاً.

�لذي  �لم�ضتميت،  �لكفاح  �إن  تــرى؟  يا  الحياة  نود  بــاأي �شيغة 

بذله �أ�ضحاب �ل�ضاأن، منذ �لعام 2٠٠8، لإنقاذ جنر�ل موتورز و�أوبل، 

�ضناعة  بها  تتمتع  �لتي  �لنظامية«،  »�لأهمية  على  بجالء،  ي�ضهد 

�ل�ضيار�ت في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية و�ألمانيا. �أم ينبغي �لقول: 

�لأهمية �لنظامية �لتي تمتعت بها؟ وكيفما �تفق، �لأمر �لبين، هو �أن 

�ضناعة �ل�ضيار�ت، تو�جه على �لم�ضتوى �لعالمي، تحديات عظيمة 

وتحولت جذرية: فبرغم ما تحققه هذه �ل�ضناعة، من معدلت نمو 

كبيرة، في �لعديد من دول �لقت�ضاديات �لنا�ضئة، �ضار لز�ماً عليها 

على  فائ�ضة  �إنتاجية  طاقات  من  عليه  تتو�فر  لما  �لحلول،  �إيجاد 

�لم�ضتوى �لعالمي، وتوطين نف�ضها، على �لتعامل مع �لرتفاع �لكبير، 

�لمتوقع حدوثه في �أ�ضعار �لوقود، هذ� �لرتفاع �لذي �ضيرفع كثير�ً، 

ب�ضرورة  �لعتر�ف  وعلى  �ل�ضيارة،  با�ضتخد�م  �لتنقل  تكاليف  من 

درجة  �رتفاع  دون  للحيلولة  �لكربون،  �أك�ضيد  ثاني  �نبعاث  خف�س 

يحتم  �لو�جب  �أن  بالعتبار،  �آخذة  قيود وحدود،  بال  �لمناخ  حر�رة 

بالمحركات  مقارنة  كلية،  مختلفة  محركات  تطوير  �لآن،  عليها 

�لتنقل  بم�ضتقبل  �لأمر  تعلق  وبقدر  �لحا�ضر.  �لزمن  في  �لد�رجة 

�لت�ضور  نظريين.  ت�ضورين  حول  �لنقا�س  يدور  �ل�ضيارة،  بو��ضطة 

�لأول يوؤكد �أن �لعتماد بنحو متطرف، وب�ضكل و��ضع، و�ضريع على 

حتى  ن�ضتطيع،  و�أننا  �لتحقق،  ممكن  �أمر  �لمتجددة،  �لطاقة  مو�رد 

و�إن و��ضلنا �لحياة، بح�ضب �لنمط �لد�رج حاليا، �لحيلولة دون تغير 

�أكبر لإحقاق  �لمناخ، و�لمحافظة على �ضالمة �لطبيعة، وبذل جهد 

�لحق و�إقامة �لعد�لة على م�ضتوى �لعالم. وعمليا يرى هذ� �لت�ضور: 

�أن �لمرء ي�ضتطيع مو��ضلة �لذهاب ب�ضيارته �لخا�ضة، وبنحو فردي، 

بل  ل   �� �لريفي  منزله  و�إلى  �لت�ضوق،  محالت  �إلى  عمله،  مقر  �إلى 

ي�ضتطيع ما هو �أكثر من ذلك: ي�ضتطيع �لطير�ن �إلى جزر �لمالديف، 

�إن  �لقادمة.  �لمائة عام  �لجزر في  تغرق هذه  ولم  �أملنا  تحقق  �إذ� 

هذه �لإ�ضتر�تيجية ي�ضتطيع �لمرء (بال تحيز لهذ� �لحزب �أو ذ�ك) 

�أن يطلق عليها م�ضطلح »�لنمو �لأخ�ضر«، �أ�ضف �إلى هذ�، �أن �لمرء 

عالمي  �أخ�ضر  »برنامج  �إل��ى  �لإ�ضتر�تيجية  هذه  تطوير  ي�ضتطيع 

�لأبعاد« محققاً بذلك تو�فقاً، بين متطلبات �لمحافظة على �لبيئة، 

من ناحية، ومتطلبات �لقت�ضاد من ناحية ثانية.

�لبُنى  ت�ضييد  في  للتو�ضع  �لمتاحة  بالخيار�ت،  �لأخ��ذ  �أن  �إل 

�لتحتية �لخا�ضة بالمرور و�لتنقل، �أمر م�ضٍن ب�ضكل عظيم، وي�ضتغرق 

�أماكن  وفي  و�ألمانيا  �لمتحدة  �لوليات  وفي  ن�ضبياً.  طوياًل  زمناً 

�أخرى كثيرة من �لعالم، يجري �لترويج، لفكرة كهربة عمليات �لتنقل 

عو�ضاً  �لحيوي،  �لوقود  و��ضتخد�م  �لخ�ضو�ضي،  بال�ضيارة  �لفردي 

�لأمريكي  �لمركز  ينادي  �ل�ضياق،  هذ�  وفي  �لتقليدي.  �لوقود  عن 

�لر�ئد في مجال ما نحن ب�ضدد �لحديث عنه، �أعني �لمركز �لم�ضمى:  

 Center for American Progress (مركز �لتقدم �لأمريكي)، ب�ضرورة 

�لعمل على تحقيق معايير جد�رة �أعلى لل�ضيار�ت و�لمركبات، وباأهمية 

وتحري�س  كفاءة،  �أكثر  ومركبات  �ضيار�ت  ل�ضر�ء  �لم�ضتهلكين  حفز 

تدفع  حو�فز،  وتقديم  ج��د�رة،  �أكثر  تقنيات  �بتكار  على  �لمنتجين، 
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�لجيل  و��ضتخد�م  �إنتاج  في  �لتو�ضع  �إل��ى  و�لم�ضتهلكين،  �لمنتجين 

�لثاني من �لوقود �لحيوي.

ومن خالل هذه �لخطط يالحظ �لمرء بي�ضر �أن �أ�ضلوب �لحياة 

وكان روبرت لفاين  �لأح��و�ل؛  به في كل  يُر�د �لحتفاظ  �لأمريكي، 

في  نوبل  جائزة  على  �لحا�ضل  �لأمريكي   ،(Robert B. Laughlin)

�لفيزياء، قد قال عام 2٠1٠ في �ضياق جو�به على �ضوؤ�ل، يتعلق ب�ضبب 

��ضتخد�منا �ل�ضيار�ت، وم�ضينا ُقدماً، في مز�ولة �لرحالت �لبعيدة، 

في �لقرنين �لقادمين من �ل�ضنين: “لأننا نريد ذلك“.

ومن م�ضلمات �لأمور، �أن ثمة رغبات من �لدرجة �لثانية، �أي هناك 

رغبات، تعك�س ما نتمناه ونرغب �لح�ضول عليه. وهذ� هو �لأمر �لذي 

يركز عليه �لت�ضور �لنظري �لثاني، هذ� �لت�ضور �لذي يتطلع �إلى تحقق 

بنية نقل متعددة �ل�ضبل، �إنها تتمنى �أن يتحقق تو�ضع في و�ضائل �لنقل 

�لقريبة،  �لمناطق  �إلى  �لنقل  خدمات  بتقديم  �لمخت�ضة  �لحكومية، 

و�ل�ضكك  �لبعيدة،  للم�ضافات  �لمخ�ض�ضة  �لقطار�ت،  �ضبكة  وفي 

�لحديدية فائقة �ل�ضرعة، �لمخ�ض�ضة لنقل �لركاب في �لمقام �لأول. 

ويا حبذ� لو تم هذ� كله، بتخطيط ذكي للمدن و�لف�ضاء�ت. وفي هذ� 

�لت�ضور، ل تُلقى �لمو�ضوعات، �لمرتبطة برغبة �لأفر�د على �لتنقل 

بال�ضيارة، على عاتق تقنيات �أخرى، تت�ضم بالجد�رة، بل يعاد تعريفها، 

بمقومات  �لخا�ضة  �لمعيارية،  �لميزة  تمليه  �لذي  �لمعنى،  بح�ضب 

�لحياة �لجيدة، ويُفتر�س �أن من مقومات هذه �لحياة �لجيدة، �لتخلي 

عن ��ضتخد�م �ل�ضيارة، �إلى �أبعد قدر ممكن. وكان رئي�س �لجمهورية 

�لألماني �ل�ضابق هور�ضت كولر قد �أكد في �أيار/ مايو من عام 2٠1٠ 

على �لمهند�ضين في خطاب �ألقاه (قبل �أن يقدم ��ضتقالته بب�ضعة �أيام) 

في منتدى ليبزغ للنقل �لعالمي قائاًل: „�إن من يفكر، عند �ضماعه 

�نبعاث  خف�س  على   �لقادرة  فقط،  �ل�ضيار�ت،  بتلك  �بتكار،  عبارة 

�لغاز�ت �لم�ضرة بالبيئة، ل يحقق طفرة ذ�ت بال. لذ� دعونا نبتكر 

�أي�ضاً �أفكار�ً، ت�ضاعد على تحا�ضي ��ضتخد�م �لطرق غير �ل�ضرورية، 

وتمكننا من تفادي عمليات �لنقل غير �لالزمة من �لأ�ضا�س، وننفذ، 

�أي�ضاً، ما يلزم لتخطيط مدننا، بنحو �أف�ضل. دعونا نجيل �لر�أي، فيما 

حياتنا،  �أ�ضلوب  في  �ل�ضيارة  تلعبه  �لذي  �لدور،  محا�ضن  من  نعتبره 

وفيما يرهق �أع�ضابنا ل غير، وياأخذ من وقتنا جزء�ً معتبر�ً، وفيما 

ي�ضتحق �أن نحافظ، عليه ونتم�ضك به، وفيما ينبغي بنا �لتخلي عنه 

نريد  �لذي  بالنمط  �لفكر،  نمعن  دعونا  نعم،  �ل��دو�م.  على  وتفاديه 

ن�ضبو  ما  تحقيق  في  �لجيدة،  �لتنقل  مناهج  وبدور  بح�ضبه،  �لعي�س 

�إليه، من �أ�ضلوب للحياة، و�أف�ضل �ل�ضبل لجعل هذ� �لأ�ضلوب، يحظى 

با�ضتح�ضان �لجميع ويفتن �لكل“.

�إن هذ� �لت�ضور، �أعني �لت�ضور �لثاني، يفتر�س تحقق �ضروط هي 

�أكثر من �ل�ضروط �لو�جب تحققها في �لو�قعية �لخ�ضر�ء. �إنه ي�ضعى 

�إلى تحقيق تحولت قوية �لفاعلية، في �أ�ضلوب �لمعي�ضة، لي�س فقط 

بحكم �ل�ضرورة، �لتي تفر�ضها �لمحافظة على �ضالمة �لمناخ و�لبيئة، 

بل لأنه يرى، �أي�ضاً، �أن ما ينجم عن هذه �لتحولت من تغير في �أ�ض�س 

�أي�ضاً فر�ضة، لتحقيق تنمية ب�ضرية �أف�ضل.  �لثقافة �ل�ضائدة، ي�ضكل 

ومن وجهة نظر �ل�ضيا�ضة �ل�ضناعية، يج�ضد هذ� �لت�ضور �إ�ضتر�تيجية 

ل �ضرر منها �� ول ت�ضبب ندماً على فقد�ن �ضيء ذي بال، ومعنى هذ� 

ن�ضحي،  ل  لأننا  وذلك  �لهيكلي،  �لتحول  تحقق  من  نربح  �أننا   : هو 

�لطاقة  بمنتجات  �لأم��ر  تعلق  فبقدر  يذكر.  ب�ضيء  �لأم��ر،  و�قع  في 

في  �لمفرطة  �لأو�ضاع  تكون  �لأر��ضي،  و��ضتغالل  و�لتغذية  و�لتنقل 

�لأو�ضاع،  تلك  �ضيما  �لت�ضرف، ل  للنقا�س وتحت  تطورها مطروحة 

بنحو خا�س، �لتي هي باأم�س �لحاجة للتغيير و�لتعديل، باأي حال من 

�لأحو�ل، و�لتي يوؤدي تغييرها، �إلى ربط �لمنفعة �لقت�ضادية بالمنفعة 

�لجتماعية �� �لأخالقية، �لمر�فقة لعملية �لتغيير هذه. و�لأف�ضل هو 

�أن نحاول تغيير �لأمور �لآن، �أي ماد�م تغييرها ل يز�ل متو��ضع �لكلفة، 

ولي�س في �لم�ضتقبل، حين يفر�س �لتغيير علينا، تحمل تكاليف �أكثر 

�أو يوم نكون عاجزين، عن تغيير �أي �ضيء ذي بال.

ول  �لتقليدية،  �لتنقل  �أنماط  حول  يتمحور  ل  �لذكي  �لتنقل  �إن 

لأن يتم �لتنقل، بو��ضطة و�ضائل �أخرى، لي�س بينها وبين  �أبد�ً  يتطلع 

و�ضائل  �أعني  �ختالف جذري،  �لحا�ضر  �ليوم  �لد�رجة في  �لو�ضائل 

�ضبيهة بال�ضيارة ذ�ت �لمحرك �لكهربائي، فكما هو معروف يحظى 

�لتنقل  �إن  �لر�هن.  �ليوم  في  �ألمانيا  في  كبير  باهتمام  �لحل  هذ� 

�لذكي ي�ضع �لأنماط �ل�ضلوكية، ووجهات �لنظر �لجامدة، �لم�ضيطرة 

�لأ�ضا�ضية  �لمادة  نوع  �لنظر عن  بغ�س  �لمحك،  على  �ل�ضاحة،  على 

�لتي تمنح و�ضائل �لنقل، �لطاقة �ل�ضرورية لمحركاتها. �إننا ل نريد 

�لتو�ضع في �لتنقل �لفردي، بال حدود و�إلى ما لنهاية، �إننا نتحا�ضى 

�لأمر  هذ�  نتحا�ضى  بو�ضعنا،  ذلك  يكون  وحالما  حيثما  �لأم��ر،  هذ� 

و�لعمل  �ل�ضكن  �أم��اك��ن  تكون  �أن  ���ض��رورة  على  تاأكيدنا،  خ��الل  من 

ومجمعات  كثيفة  مدن  في  و�لت�ضوق  و�ل�ضتجمام  �لر�حة  ومجالت 

�لغبية،  �لقت�ضادية  �لحو�فز  باإلغاء  مطالبتنا،  خالل  من  �أو  كبيرة، 

�ل�ضيارة  من  �لتخل�س  لقاء  ُدفعت  �لتي  �لنقدية  �لمكافاأة  قبيل  من 

�لقديمة ل�ضالح �ضر�ء �أخرى جديدة، و�لحو�فز �ل�ضريبية �لأخرى من 

قبيل �لمبلغ �لإجمالي �لممكن ��ضتقطاعه من �لعبء �ل�ضريبي لقاء 

�لكيلومتر�ت �لتي يقطعها �لمرء في �ضياق تنقله من مكان �ل�ضكن �إلى 

�لمثال  �ضبيل  تحفز، على  بتقنيات  و�ل�ضتعا�ضة عنها،  �لعمل،  موقع 

ولي�س �لح�ضر، على ممار�ضات �لتحركات �لمقوية للع�ضالت، وتدفع 

باتجاه ت�ضييد �ل�ضبكات �لكهربائية �لذكية بنحو عظيم، وما �ضوى ذلك 

من تقنيات متقدمة. ومن جملة �لأمور �لتي نتطلع لتحقيقها هناك، 

�أخير�ً ولي�س باآخر، تقديم �لت�ضهيالت �ل�ضرورية، لحث �لأفر�د على 

�لإكثار من �ل�ضير على �لقدم، وحفزهم �إلى �لتنقل بو��ضطة �لد�رجة 

�لهو�ئية، و�لعمل على تح�ضين �ضيت هذه �لأنو�ع من �لتنقل، و�لعمل 

�أفر�د  �أو  فرد  ب�ضحبة  ي�ضافرو�  لأن  �ل�ضيار�ت،  �أ�ضحاب  دفع  على 

لديهم �ل�ضتعد�د للم�ضاهمة في تكاليف �ل�ضفر، �أو ممن يرغبون في 

بمر�عاة  �لمو�طنون  يتكفل  لأن  �أو  �ل�ضيارة،  ��ضتخد�م  في  �لم�ضاركة 

�لم�ضانع  وحفز  �لبيئة،  �ضالمة  على  للمحافظة  �ل�ضرورية  �لقو�عد 

ما  بو��ضطة  بالتنقل  �لعاملين،  تمكين  على  �لإد�ري���ة،  و�لموؤ�ض�ضات 

بال�ضيار�ت  �لبيئة، ولي�س  تلبي متطلبات �ضالمة  لديها من حافالت، 

�لخ�ضو�ضية، وما �ضوى ذلك من �إجر�ء�ت �أخرى كثيرة.

على �ضعيد �آخر، �إن �ل�ضخ�س �لذي يمعن �لفكر بنحو �أكثر في 

�أهمية �لخ�ضائ�س �لمحلية و�لمو�ضمية وفي جوهر �لحياة �لب�ضرية، 

�ضلعة،  كل  على  �لح�ضول  ي�ضتطيع  �أنه  م�ضتهلكاً،  ب�ضفته  يتوقع،  لن 

متاحة في مكان ما من عالمنا �لف�ضيح، �ضاعة ما يريد، كما لن يطالب 

�ضركات �ل�ضحن، باإح�ضار �ل�ضلعة، �لتي ي�ضتهيها، من كل فج عميق في 

�لعالم، وت�ضليمها له خالل 24 �ضاعة. �إن �ل�ضتد�مة �لمن�ضودة، بحاجة 

ما�ضة، �إلى �لمبادر�ت �لفردية، و�إلى قيام �لمجتمع �لمدني، بتنظيم 

نف�ضه بنف�ضه. بيد �أن نجاح هذه �لأمور يتحقق، فقط، في حالة تكفل 

�لأحز�ب �ل�ضيا�ضية، بتاأ�ضي�س تنظيمات، �أبو�بها م�ضرعة �أمام �لجميع، 

ب�ضوؤون  �لمخت�ضة  و�لإد�ر�ت  �لت�ضريعية  �لموؤ�ض�ضات  قيام  وفي حالة 

للمو�طنين  �أتيحت  ما  و�إذ�  ونف�ضية.  مادية  حو�فز  بتقديم  �لبيئة، 

قوتهم  �أن  من  و�لتاأكد  �لأم��ور،  تغيير  على  بقدرتهم  �ل�ضعور  فر�ضة 

تكمن في وعيهم �لجماعي، فاإن بالإمكان فعاًل تحول �لم�ضتهلكين، من 

�أفر�د م�ضتغرقين في �لتفكير لي�س �إل، �إلى مو�طنين يتو�فرون على 

�لنظرة �لفاح�ضة، وعلى �لم�ضاهمة بنحو فعال في �لحياة �لعامة.

ثمة خيار اآخر  ويدور، حالياً، نقا�س حول ما ي�ضمى بالوكز�ت، �أي 

حول �لعو�مل، �لمحر�ضة على �إحد�ث تغير�ت م�ضتحبة، في �ل�ضلوك 

�لحلول،  �أف�ضل  تقدم  �لتي  �لمهملة،  �لخيار�ت  وحول  و�لت�ضرفات، 

ب�ضيغة معايير معطاة، وحلول من �لدرجة �لثانية على هيئة خيار�ت 

غير ملزمة. ومن نافلة �لقول �لإ�ضارة هنا، �إلى �أن هذه �لآليات، تجيز 

كافة �لحريات: �أعني تجيز حرية �إ�ضباع �لرغبات �لآنية، وحرية تاأجيل 

�لتطلع لإ�ضباع �لرغبات �إلى �لم�ضتقبل. �إن �أن�ضار �لتعظيم �لعقالني 

للمنفعة، يعتقدون �أن هذ� �لنوع من �لتحكم �لذ�تي بالرغبات، يخالف 

طبيعة �لإن�ضان؛ و�أن �لإيحاء لالآخرين، ولو بنحو غير مبا�ضر، ب�ضرورة 

ويعك�س  �لمو�طنين  على  و�ضايًة  يج�ضد  معينة،  بتف�ضيالت  �للتز�م 

�لأ�ضا�ضية،  �لمبادئ  مع  يتعار�ُس،  ونهجاً  م�ضوهًة،  منقو�ضًة،  حريًة 

�أن هذ�  �إل  �لمتمتعة بحرية حقيقية.  �لمجتمعاُت،  تقوم عليها  �لتي 

�لت�ضور يتجاهل فعاًل، �أن ما يتخذه �لفرد من تف�ضيالت (�ضبق لنا �أن 

بينا حقيقتها �نطالقاً من مثال تف�ضيل �لتنقل بو��ضطة �ل�ضيارة) �أمٌر 

يج�ضُد ممار�ضًة تحركها عو�مُل موؤ�ض�ضية د�ئماً و�أبد�ً و�أن بني �لب�ضر 

ي�ضتطيعون، بكل تاأكيد، وب�ضورة تلقائية، �إ�ضباع رغباتهم من �لدرجة 

�لثانية، وتنظيم هذه �لرغبات  �لأولى من خالل رغبات من �لدرجة 

بنحو عقالني.

�إن هذ� كله ل ينطوي، ل على ثورة في تاريخ �لأفكار �� فهو يعك�س 

�لمبادئ �لعامة لعملية تحديث �نعكا�ضية لي�س �إل، �أي �أنه يج�ضد فعاًل 

�رتد�دياً، فعاًل مفعولُه هو نف�ُس فاعله - ول على ت�ضور�ت �ضيا�ضية 

�ألمانيا  قيدت  فقد  معروف،  هو  فكما  و�لأوه��ام.  �لخيال  وحي  من 

نف�ضها، حديثاً، من خالل قيود تحظر �لتدخين في �لأماكن �لعامة، 

وت�ضع �ضقفاً، ل يجوز للديون �لعامة تخطيه. وفي حين يرغب كثير 

من �لأفر�د تدخين �ل�ضجائر، يود �آخرون ترك �لتدخين حالً �أو في 

�لم�ضتقبل �لقريب، وذلك لتفادي �لإ�ضر�ر ب�ضحتهم، وب�ضحة �لآخرين، 

فر�س  حول  �ل�ضتفتاء،  عمليات  في  بنعم  ي�ضوتون  بالتالي،  و�أنهم، 

�إلى هذه  �لعودة  لأنهم يخ�ضون  �أي�ضاً  ربما  �لتدخين،  تام على  حظر 

�لعادة �لم�ضرة. على �ضعيد �آخر، فبما �أن تكاليف �لفو�ئد و�لفو�ئد 

�لمركبة، �لو�جب على �ألمانيا تحملها، قد بلغت م�ضتويات ل تُطاق، 

لذ� �أم�ضت �لحكومة �لألمانية تنتهج �أ�ضلوب �لخف�س �لتدريجي للعجز 

في �لمو�زنة �لحكومية، للحيلولة دون �لم�ضي قدماً في �لقتر��س.

�إن �آلية �لتم�ضك �لعقالني بالقيد، �لذي ي�ضعه �لمرء ذ�ته لنف�ضه، 

�ليوم  (�أي  �س  �لزمنية  �للحظة  في  ت�ضتطيع  �لمجتمعات،  �أن  تعني 

�أفرز  و�إن  مثاًل)، �ل�ضتغناء عن �ضيء ما، بنحو معقول ومبرر، حتى 

هذ� �ل�ضتغناء، نتائجه في زمن لحق، لنقل في �للحظة �لزمنية �س 

(�أي غد�ً على �ضبيل �لمثال). وفي هذه �لحقيقة يكمن، في �لو�قع، 

�إلى تغير �لمناخ، ب�ضفته تحولً �جتماعياً: فبنو �لب�ضر  مغزى �لنظر 

يكت�ضبون �لقدرة، على �لتكهن م�ضبقاً، من ناحية، بالخ�ضائ�س �لتي 

�ضتكون عليها م�ضتقباًل، تف�ضيالت �لدرجة �لثانية، ومن ناحية ثانية، 

�أي�ضاً، �آخذين، من هذ� وذ�ك،  بتطور هذه �لتف�ضيالت، عبر �لزمن 

درو�ضاً وعبر�ً، تمكنهم من �لوقوف على ماهية �لحلول، �لأ�ضلح لهم. 

�أخر«، فعل فعله ورفع  �أخرى، فاإن مبد�أ »ل يوجد خيار  ومن ناحية 

منزلة نموذج �قت�ضادي معين (غير �ضالح في و�قع �لحال) �إلى عقيدة، 

�إمكانية، ل�ضتباق  �أبد�ً، وقو�س كل  �لت�ضكيك في �ضدقيتها  ل يجوز 

�لزمن بنحو �نعكا�ضي، وجرد �ل�ضيا�ضية من منزلتها �لعالية، وتركها 

عظيمة  مبادر�ت  �تخاذ  على  قدرة  بال  �إد�ري��ة،  عملية  مجرد  تغدو 

�لنتائج.

�إن �لأزمة �لر�هنة تعلمنا، �أن �لو�جب يقت�ضي منا تعلم �لتفكير، 

�ل��ق��ادم،  بعد  م��ا  وبالم�ضتقبل  ب��ل  فقط،  �ل��ق��ادم  بالم�ضتقبل  لي�س 

�أي�ضاَ: يقت�ضي منا تعلم �لتفكير، فيما �ضيتعين علينا،  بالم�ضتقبل 2 

تفلح  �أن  �أجل �ضمان  �أع��و�م، من  �أنجزناه خالل ع�ضرة  �أن نكون قد 

�لأجيال �لقادمة في �لتمتع بحياة �أف�ضل في �لخم�ضين �أو �لمائة �ضنة 

دقيق،  بنحو  �لتكهن،  بالإمكان  لي�س  �أنه  �لبيان  عن  وغني  �لقادمة. 

بالم�ضار �لذي �ضيتخذه �لتحول �لجتماعي، على خلفية تغير �لمناخ. 

�إل �أن هذه �لحقيقة ل تمنعنا من �لقول، �إن بالإمكان �لتكهن، بنحو 

تقريبي، بالتجاهات، �لتي يمكن �أن يتخذها هذ� �لتحول. ل �ضيما 

�أن �لمو�طنين و�لمو�طنات، ي�ضتطيعون في ظل �لنظام �لديمقر�طي، 

تقرير �لتجاه �لذي يحبذونه.

�إن �لتحول ي�ضكل هاهنا �ضرورة ق�ضوى فعاًل: فالنخب �ل�ضيا�ضية 

تو��ضل تنفيذ �ضيا�ضة �لخطو�ت �ل�ضغيرة، متجاهلة �أن �لو�ضع يتطلب 

وباأ�ضلوب متطرف  بجدية،  �لمطلوب  �لتحول  تحقق  �تخاذ خطو�ت، 

�إلى حد ما. ول�ضنا بحاجة للتاأكيد على �أن هذه �لنهج ممكن �لتحقق. 

تر�وح  مكانها،  في  ت��ر�وح  �ل�ضيا�ضية  �لنخب  تز�ل  ل  هذ�،  من  بدلً 

في �إطار �لدولة �لقومية، متنا�ضية �أن �لمع�ضالت و�لم�ضاكل �لعالمية 

تحتم تحقيق تعاون عالمي �لأبعاد. �إننا نتو�فر على �لو�ضائل �ل�ضرورية 

لتنفيذ �ضيا�ضة ناجحة، في مجال �لبيئة و�لمناخ و�لطاقة، من ناحية 

�أخرى، وعلى �لم�ضتوى �لعالمي، لي�س ثمة نق�س، ل في �لمعارف، ول 

في ر�أ�س �لمال، ول في �لتقنيات، ول في �لدهاء �ل�ضيا�ضي و�لِحكم 

�لعملية. �إن �لمع�ضالت و�لم�ضاكل تكمن في �لعملية �ل�ضيا�ضية، وفي 

�تفاقية  �إلى  �لمنا�ضبة  �لمبادئ  لترجمة  �لمطلوبة،  �لجهود  ق�ضور 

عالمية تلتزم �لدول بتنفيذها.

�ل�ضيا�ضية ويعمل  �لعلوم   كالو�س ليغيفي  من مو�ليد عام 195٠، دكتور�ه في 

حاليا �أ�ضتاذ� للعلوم �ل�ضيا�ضية، ومدير� لمعهد �لعلوم �لثقافية في مدينة �إي�ضن 

�لألمانية.

ترجمة: عدنان عبا�س
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يت�شّمن مفهوم المناخ كال المعنيين، التاأثير والتحّمل. وهو ي�شترك في هذه الزدواجية مع مفهوم الثقافة. 

هل هذا هو ال�شبب في �شعوبة ح�شم القرار باتخاذ اإجراءات ملمو�شة تجعل من حماية المناخ جزءًا من الثقافة؟   

thoMaS MaCho    توما�س ماخو

المناخ والم�ستقبل

لماذا كل هذه ال�شعوبة في التعامل مع التغير المناخي؟

للتغير  �لثقافية  و�لنتائج  �ل�ضروط  حول  �ل�ضوؤ�ل  يتكرر 

�لمناخي ويجري في هذه �لأيام نقا�س هذه �لم�ضاألة في 

�أكثر �ل�ضياقات �ختالفاً. وقد يتعلّق �لأمر بال�ضوؤ�ل حول 

ما ي�ضتطيع �لفرد �لو�حد فعله في مو�جهة خطر �لكارثة 

كتاب  في  �لأخير  �لف�ضل  عنو�ن  �أن  �ضحيح  �لمناخية. 

 “We weathermaker” تيم فالنري �لتحليلي و�لبرنامجي

لكّن  دورك”،  جاء  “�لآن  هو  �لطق�س”  �ضانعو  “نحن  ،�أي 

�قتر�حات �لموؤلف �لملمو�ضة و�لتي �قت�ضرت على خم�س 

�ضفحات فقط من �لكتاب �� كالقتر�ح باختيار �لبر�د�ت 

�لأكثر ر�أفة بالبيئة �� تثير �لت�ضاوؤل و�ل�ضك �أكثر مما تبعث 

على �لثقة. كيف يمكن �أن تبدو فعاًل ثقافة تحمي �لبيئة 

وتحافظ عليها؟ يكاد ل ي�ضك �أحد باأن �لنا�س خالل �آلف 

�ل�ضنين مار�ضت �لتاأثير و�لتغيير في �لعالقات �لمناخية 

في �لبيئة �لمحيطة بها. بد�أ ذلك على �لأقل منذ ما �ضّماه 

ف. غوردون ت�ضايلد في كتابه “Man makes himself“، �أي 

�لجديد.  �لحجري  �لع�ضر  بثورة  نف�ضه“  ي�ضنع  „�لإن�ضان 

جرت  بل  مخّططة  تكن  لم  �لتاأثير�ت  ه��ذه  معظم  لكن 

ب�ضكل ل و�ٍع.

كان يوهان غوتفريد هيردر  هل الثقافة = المناخ؟ 

بمنهج  �لمناخ  لمفهوم  �أ�ض�س  عندما  ه��ذ�  �أدرك  قد 

�لتاريخ  فل�ضفة  �أفكاره حول  في  ثقافي   �� �أنثروبولوجي 

�لب�ضري قبل �أكثر من مائتي �ضنة. حيث نقر�أ �أن �لمناخ 

�لتي  �لتغيير  و�تجاهات  للقوى  تج�ضيد  كالثقافة  هو 

عالقات  ذي  �ضياق  وفي  حّي  هو  ما  كل  فيها  ي�ضاهم 

متبادلة. لقد �ضرق �لإن�ضان „�لنار من �ل�ضماء“ و�أحدث 

�أوروبا  تاأثير�ت في �لمناخ »بطرق مختلفة«. لقد كانت 

�لمناخ،  بتاأثير  �أهلها  تغّير  وقد  يوم،  ذ�ت  رطبة  غابة 

�أن  �إل  وف��ن  �ضيا�ضة  ب��دون  لها  ك��ان  م��ا  م�ضر  وحتى 

�� لقد خرجت تلك  �� بتعبير هيردر  تكون „وحاًل للنيل“ 

خ�ضعت 
ُ
„و�أ �لنيل  دلتا  من  �لكبرى  �لقديمة  �لح�ضارة 

�لعمالقة  من  كجي�س  �لنا�س  حاول  ��ضطناعي“  لمناخ 

يغّيروه  „�أن  �لجبال  تدريجيا من  �لذين هبطو�  �ل�ضغار 

بقب�ضاتهم �ل�ضعيفة“. و�ضيرينا �لم�ضتقبل �إلى �أي مدى 

�لفيل�ضوف. ي�ضتنتج  كما  �لغر�س.  �أوغلنا في هذ� 

�أي�ضاً  ويعانون  مناخهم  �لب�ضر  ويغّير  ي�ضنع  كيف 

بقب�ضات  �ضغار  عمالقة  ع��ن  ه��ي��ردر  ي��ت��ح��ّدث  م��ن��ه؟ 

�لتناق�س  �أو  �لزدو�جية  يوؤّكد  �أن  يريد  وكاأنه  �ضعيفة 

�لد�خلي بين �لقوة و�لعجز �للذين يظهر�ن بو�ضوح لدى 

�لتعامل مع �لمناخ و�لثقافة. �ختفت �أ�ضجار وم�ضتنقعات 

�لغابات  �ضّكان  لكن  ناحية،  من  �لوحل  من  و�ضحارى 

و�ضفاف �لأنهار تغّيرو� �أي�ضاً، كما يفتر�س هيردر. لقد 

�أنف�ضهم  �لب�ضر  على  ينطبق  ذلك  لكن  �لطبيعة  ثُّقفت 

من  �لمعاناة؟  �أم  �لمبادرة  ترى:  يا  �لمتغلّب  من  �أي�ضاً. 

�لو��ضح �أن مفهوم �لمناخ يت�ضمن كال �لمعنيين، �لتاأثير 

مفهوم  مع  �لزدو�جية  هذه  في  ي�ضترك  و�أنه  و�لتحّمل 

�لثقافة. �لثقافة تعني عادة ما �أنتجه �لنا�س بالعمل على 

�أي�ضاً ما ُفر�س على �لأفر�د  �لطبيعة، لكن �لثقافة هي 

�أو  لغوّية  �أو  جغر�فية  �أو  تاريخية  وظروف  �ضروط  من 

مجرد  هي  �لثقافة  هل  يختاروها.  لم  دينّية-�ضيا�ضّية 

�ل�ضبب  بالعك�س)؟ هل هذ� هو  (و  للمناخ  م�ضتعار  ��ضم 

في �ضعوبة ح�ضم �لقر�ر باتخاذ �إجر�ء�ت ملمو�ضة تجعل 

من حماية �لمناخ جزء�ً من �لثقافة؟  

„الرحم الجتماعي“ كثير�ً ما يربط �لنا�س �لمناخ في 
�لطبيعي.  �لمناخ  بحالة  �لقريب  �لجتماعي  محيطهم 

كاأن  �لمعروفة:  �ل�ضتعار�ت  من  �لكثير  ذلك  على  ي�ضهد 

يتحّدث �لموّظفون عن »عا�ضفة رعدية« �أثارها رئي�ضهم 

في �لعمل عليهم �و عندما يتحدث �لنا�س عن »غيوم« في 

�ضماء �ل�ضد�قة �أو عن »برق« �لعينين �أو �بت�ضامة �لحبيبة 

�لتي هي »�إ�ضعاع �ل�ضم�س« تقريبا �أو »�لبرود �لتدريجي« 

ينتهي  قد  �لذي  �لمتناف�ضين  �و  �لحز�ب  بين  للعالقات 

�ضقيعية«.  »بوجوه  يتقابلون  قد  وهم  جليدي«.  »بع�ضر 

باأ�ضكاله   �� �لمناخي  �لتغير  يكن  لم  فرّبما  يدري،  ومن 

�لمّجردة و�لتي تم �لتو�ضل �إليها با�ضتخد�م �أجهزة قيا�س 

تحاكي �لطبيعة �� ممكن �لفهم لول �أنه م�ضابه لما يحدث 

فعال في �لمحيط �لجتماعي ومناخاته. بالمقابل فلربما 

�لمناخ  عن  �لحقيقي  بالم�ضوؤول  �ل�ضك  م�ضدر  يكون 

�ل�ضغير  �أو  �لمحلي  �لمناخ  بين  �لفرق  �لأر�ضي هو ذلك 

�لآخر  �أحدهما عن  وعزل  �لكبير،  �أو  �لعام  �لمناخ  وبين 
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قدر �لإمكان كاإ�ضتر�تيجية دفاعية �ضرورية للحياة. وهو 

ما يمكن �أن ن�ضميه »�لنعز�لية«.

  Progress :وهذ� �لمفهوم �قترحه هوغ ملر في كتابه

�لتقدم  �أي:   and Decline. The Group in Evolution

يتم  حيث  �لتطور.  �ضياق  في  �لمجموعة  و�لنحطاط، 

و�ضف عمليات �لنعز�ل كتكنيكات غير مخططة لكائنات 

حية منظمة �جتماعيا لتخفيف �آثار �ل�ضغط �لذي تمار�ضه 

�لتّكيف. وهي تفعل ذلك من خالل �ضنع  عليها �ضرورة 

»مناخ محلّي« �أو مو�ضعي خا�س بها يف�ضلها عن �لمناخ 

�لنباتات  بع�س  تقوم  ذلك  على  وكمثال  بو�ضوح.  �لعام 

بالتقارب فيما بينها �إلى درجة خلق مناخ خا�س بها يتمّيز 

بوفرة �لظل و�لرطوبة ومن ثمة فهو منا�ضب لها �أكثر من 

ظروف  من  تح�ّضن  فالنباتات  وهكذ�  �لمحيط.  �لمناخ 

��ضتمر�رها بالحياة وب�ضكل م�ضتقل. �لنعز�لية تقدم �إذن 

�أو  لت�ضكيل وحد�ت  �لمجال  تتيح  وهي  للحماية.  فر�ضة 

يقول  فيها.  لتعي�س  م�ضتقلة  و�ضبه  متكاملة  بيئية  زو�ي��ا 

“�أثناء   :(198٠) و�لمجرد«  »�لملمو�س  في  كال�ضنز  ديتر 

تطور �لثدييات باتجاه �إيجاد و�ضيط مالئم للبقاء كالماء، 

�إلى  و�أخير�  للبوي�ضات  �أو�ضح  حماية  �إل��ى  �لنتقال  ثم 

كيان �لأم (�لذي هو �لمانح �لمبا�ضر للن�ضل و�لذي يطور 

مناخا ��ضطناعيا د�خليا يمثل �ل�ضروط �لتمهيدية للتطور 

�لطموح)، فاإن �لإن�ضان قلب �لتطور �إلى حد ما، فالرحم 

�أ�ضبح �لآن مكانا �جتماعيا، ما يعني �أنه لي�س �ضوى جزء 

من �لوظيفة �لوقائية �لتي (ي�ضطلع بها د�خل �لأم) لقد 

خرج �لرحم �إلى �لخارج، لكن هذه �لعملية لم يكن حدوثها 

ممكنا لو لم يكن �لمكان �لخارجي قد ُهيئ: �إنه �� �لرحم 

�لجتماعي”.

�أخرى  وبكلمات  المناخ كم�شرحة جمالية وثقافية 

 �� �لجتماعية  �لنعز�لية  في  كاخت�ضا�ضيين   �� فالب�ضر 

�لمنا�ضب  �لخا�س  �لمحلّي”  “مناخهم  �ضنع  في  خبر�ء 

�ل�ضغير  �لخا�س  �لمناخ  ه��ذ�  ين�ضوؤون  وه��م  لبقائهم.  

وي�ضتعملون  �ل�ضتاء  بيوتهم في  يدّفئون  مثاًل  فهم  د�ئما. 

�لإج��ر�ء�ت  هذه  كانت  ولو  حتى  �ل�ضيف  في  �لمكّيفات 

يجدون  وه��م  �لعام.   �� �لخارجي  للمناخ  �ضارة  بالذ�ت 

قو�عد  بع�س  عن  �لتخلّي  �أن  وفكرة  ذلك  حول  �لتقارير 

�لخارجي  �لمناخ  بحماية  ي�ضاهم  قد  و�لتكييف  �لتدفئة 

�ضعبة �لت�ضديق. �ضحيح �أن تلك �لفكرة �أ�ضبحت تنتمي 

ما  تعار�س  لكّنها  �لمعا�ضر  �لخطاب  كال�ضيكيات  �إل��ى 

ي�ضّكل منذ �أكثر من مائة عام �لتعريف �لمماَر�س للمناخ 

كم�ضرحة ثقافية وجمالية �� �أي ل عالقة مبا�ضرة له ببقاء 

�لفرد. وبينما كان �لنا�س في �لح�ضار�ت �لزر�عية �لكبرى 

�� �ضو�ء تلك �لغنية في �ل�ضرق �لقديم �أو �لأوربية �لأحدث 

عهد�ً �� قد تعلّمو� كيف يدر�ضون ظو�هر �لمناخ �لمختلفة 

جد�ً ويف�ّضرونها كعالمات ذ�ت عالقة ببقاء �لفرد نف�ضه 

فهي �إما �إيجابية �أو �ضلبية بهذ� �لمعنى، �زد�دت في زمن 

بين  �لهّوة  �لمتقدمة  �لعالمية  �لتقنيات  ذي  �لحد�ثة 

�لتوقعات  �أ�ضو�أ  �أن  �إلى درجة  �لمناخ �لمحلّي و�لخارجي 

م�ضهد  وكاأنها  �لحديث  �لوعي  في  �إدر�كها  يتم  �لكارثية 

م�ضرحي �أو ربما كفيلم مو�ضوعه �لكو�رث.

التوا�شل حول المناخ في المجتمعات الحديثة 

 Schäume. كتابه:  في  �ضلوترد�يك  بيتر  يعلّق  كما  �إننا 

يتناول  �ل��ذي   Sphären. Plurale Sphärologie (2004)

�لكرة  �ضكل  عن  تاأمالت  خالل  من  �لب�ضرية  تاريخ  فيه 

و�لفقاعة و�لزبد، قد تحّولنا �إلى جمهور مناخ: »�لأر�ضاد 

�لأ�ضل  �إغريقي  �لألماني  (و�لم�ضطلح  �لحديثة  �لجوية 

��ضتُّق في �لقرن �ل�ضابع ع�ضر، ومعناه �لأ�ضلي: �ضابح في 

�لف�ضاء) �إنه علم �لأمطار وكل ما يُبرق في �ل�ضماء وكل 

�لأر���س. وقد نجح في فر�س  �لتي ت�ضبح فوق  �لأج�ضام 

�ضكل جديد تاريخياً من �أ�ضكال �لمحادثة و�لتو��ضل بين 

�ضّكان �لدول �لحديثة و�لمجموعات �لإعالمية �ل�ضيا�ضية 

وذلك من خالل هذ� �ل�ضكل �لإعالمي �لناجح �لذي يُدعى 

�لو�ضع  نقا�س  بمثابة  �أ�ضبحت  و�لتي  �لجوية«  »�لن�ضرة 

�لمناخي لالأمة! �لمجتمعات �لحديثة �أ�ضبحت مجموعات 

تناق�س �لطق�س بالقدر �لذي يلّقنها فيه �لم�ضدر �لمخّول 

حوله.  بالمعلومات  �ل�ضائدة  �لطق�س  باأحو�ل  بتزويدها 

وهكذ� تتحول تجّمعات ب�ضرية حديثة تُعد بالماليين �إلى 

مجموعات جير�ن �ضبيهة ب�ضكان قرية يتبادلون �لتعليقات 

حول �لطق�س و�أنه �أحّر �أو �أبرد �أو �أكثر �إمطار�ً من �لالزم 

�لعام وذلك  �لوقت من  �أو هذ�  �لف�ضل  �إلى هذ�  بالنظر 

 (...) �لجوية  ون�ضر�تها  �لحديثة  �لإعالم  و�ضائل  بف�ضل 

م�ضاهدين  جمهور  �إلى   �لقومية  �لتجّمعات  حّولت  �لتي 

بمادة جديدة  �لدو�م  على  تزودهم  فهي  مناخي  لم�ضرح 

حول �أو�ضاع �لطق�س وتجعلهم يقارنونها بما يح�ضّون به 

ويخرجون من تلك �لمقارنة باآر�ئهم �لذ�تية. �إنهم يحّولون 

م�ضترك  م�ضرح  على  عر�ضه  يقدم  ممثل  �إل��ى  �لطبيعة 

للجميع هو �ل�ضماء و�لنا�س �إلى متفرجين خبيرين. وبهذ� 

يتحّول كل فرد �إلى ناقد مناخي يقّيم �آخر �لم�ضاهد �لتي 

تعر�ضها �لطبيعة وفق ذوقه �لخا�س.

�جتماعي  طق�س  على  ت��ر�ه��ن  �لمناخ  م�ضرحة  �إن 

�ل��م��وؤل��ف��ون  ه��م  �ل��م��ن��اخ  مهند�ضو  ف��ي��ه  ي��ك��ون  م�ضنوع 

�لمناخ  تفهم  �إنها  و�ضور.  ُمقنعة  لق�ض�س  و�لمخرجون 

هذه  ولخطة.  لإ�ضتر�تيجية  نتائج  �أنهما  على  و�لطق�س 

�لبيني  �لمناخ  تح�ضين  �إلى  تهدف  �أن  لها  يمكن  �لخطة 

�إلى تخريب �لمناخ �لمعادي. ولي�س  �أي�ضاً  �لخا�س ولكن 

و�حد�ً  �ل�ضامة  بالغاز�ت  �لهجوم  �عتبار  يتم  �أن  �ضدفة 

�لهجوم  فهذ�  �لحديثة.  للحرب  �لنموذجية  �لأ�ضكال  من 

غير موّجه �إلى �أج�ضاد �لأعد�ء ولكن �إلى محيطهم، �إلى 

جّوهم، �إلى مناخهم. كما يقول بيتر �ضلوترد�يك في »�لهزة 
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منطقة في �إي�ضلند�

تبدو وكاأنها لم تتاأثر 

بالتغير �لمناخي

Photo: Charlotte Collins

�لهو�ئية، عند منابع �لإرهاب (2٠٠2)«:  “بد�أ �لقرن �لع�ضرون ك�ضفا 

جديد� عندما هاجمت »كتيبة �لغاز« في �لجي�س �لألماني �لغربي في 

�إيبر  قو�س  في  �لفرن�ضية   �� �لكندية  �لمدفعية  مو�قع   1915/4/22

�ل�ضمالي بغاز �لكلور ك�ضالح ي�ضتخدم للمرة �لأولى على نطاق و��ضع. 

�لهجوم  �ضبقت هذ�  �لتي  �لأ�ضابيع  �ألمان قد زرعو� في  وكان جنود 

كمية كبيرة من زجاجات �لغاز مو�ضولة ببطاريات وب�ضكل لم يفطن 

تمام  وفي   .�� �لجبهة  في   �� �لخنادق  �أط��ر�ف  على  �لفرن�ضيون  �إليه 

�ل�ضاعة �ل�ضاد�ضة م�ضاء قامت قو�ت ��ضتطالع بقيادة ماك�س بيتر�ضون 

بفتح 1٦٠٠ زجاجة كبيرة (4٠ كغ) و 413٠ زجاجة �ضغيرة (2٠ كغ) 

مملوءة بالكلور عندما كانت �لريح �ضمالية �إلى �ضمالية غربية. وكانت 

نتيجة �نبعاث �لغاز �لذي كان مكّثفاً ك�ضائل في �لقو�رير �نطالق غيمة 

من �لكلور يقدر وزنها بمائة وخم�ضين طنا غّطت م�ضافة طولها �ضتة 

قد  كهذه  تجارب  �إن  متر”.  �إلى 9٠٠   ٦٠٠ من  وعر�ضها  كيلومتر�ت 

طبعت �لعقلية �لحديثة. فهي ت�ضّكل خلفيات مرعبة للطموح �لجمعي 

�إلى �لتحول �إلى ما ي�ضبه �ل�ضفدع �لب�ضري �لكوني �لذي يريد �أن يخلق 

�لمحيط �لذي ي�ضكن فيه بكل �لأ�ضكال �لممكنة با�ضتخد�م �لتكنولوجيا 

�لمدّفاأة،  �لبيوت  �إلى  �لف�ضائية  �لكب�ضولة  من  تمتد  و�لتي  �لمتطورة 

كما يقول مار�ضال ماكلوهان في كتابه »فهم �لإعالم. �أو تو�ضع �لحدود 

�لب�ضرية« (19٦4). لكن تلك �لتجارب و�لخبر�ت �ألهمت فل�ضفة �لقرن 

(��ضتباق  بهايدغر  مرور�ً  (�لر�ضالة)  فتغن�ضتاين  من  �أي�ضاً  �لع�ضرين 

�لموت) و�ضارتر (�لوجود و�لعدم) �إلى بيتر �ضلوترد�يك. ولي�س �ضدفة 

�أن يكون فتغن�ضتاين وهايدغر و�ضارتر قد خدمو� كمر�قبي طق�س في 

�لحرب �لعالمية �لأولى في �لجبهة �ل�ضرقية �أو في هجوم لودندورف، 

توّقع  عليهم  كان  ماجينو.  على خط  �لثانية  �لعالمية  �لحرب  في  �أو 

�لمعادية  للمدفعية  �لمجدي  �لمدى  لتقدير  و�لغيوم  �لرياح  حركة 

و�ل�ضديقة ب�ضكل �أف�ضل.

اليوتوبيا والمو�شة كيف يُفتر�س بنا تقييم وتوقع تغير�ت �لمناخ 

�لأر�ضي �لم�ضتقبلية �إذ� كان حتى �لفال�ضفة ل ي�ضتطيعون �أن يتوّقعو� 

جديا �إّل تلك �لحو�دث �لقريبة جد�. لكن على من يود �لحديث عن 

�لبعيد.  و�لم�ضتقبل  �لقريب  �لم�ضتقبل  بين  �أولً  يفّرق  �أن  �لم�ضتقبل 

�لم�ضتقبل �لقريب هو ما �ضياأتي خالل �ضاعة �أو غد� �أو في �أ�ضبوع 

�أو �لخريف �أو �لربيع �لقادم. ولن يتجاوز �لم�ضتقبل �لقريب في �أبعد 

حالته مدة ولية ت�ضريعية و�حدة �أو �لمدة �لفا�ضلة بين بطولة �لعالم 

لكرة قدم و�لبطولة �لتي تليها. بعك�س ذلك فالم�ضتقبل �لبعيد يعني 

�لقرن �لمقبل �أو حقبة �نت�ضار�ت تكنولوجية كبرى �أو هز�ئم كارثية. 

يجري تق�ضيم �لم�ضتقبل �لبعيد �إلى حقب و�لمفهوم �لمركزي فيه هو 

»�ليوتوبيا«، بينما هو في حالة �لم�ضتقبل �لقريب: �لمو�ضة. وبناء على 

هذ� �لتفريق ي�ضبح طرح �ل�ضوؤ�ل مبّرر� عن تاأثير حقيقة �أن �لم�ضتقبل 

�لبعيد فاقد لالإيجابية في �لخطاب �لر�هن، وهو ما يتبّدى من خالل 

�زدياد  �إلى  يوؤّد  لم  ذلك  كان  �إذ�  وفيما  �ليوتوبيا  �أزمة  �لنقا�س حول 

�لآنية.  و�لتيار�ت  و�لتوّجه  وبالمو�ضة  �لقريب،  بالم�ضتقبل  �لهتمام 

وحتى �ل�ضيا�ضة ل يتعّدى �أفق تفكيرها �إّل نادر�ً �لمدى �لذي و�ضله 

فكرة  للفرعون  و�ضع  �لذي  يو�ضف  �لقديم  �لم�ضري  �لأحالم  مف�ضر 

من  �أكثر  تغطي  مناخية  توقعات  �أ�ضا�س  على  �لم�ضتقبلي  للتخطيط 

ثالث وليات ت�ضريعية (�ضبع �ضنو�ت �ضمان و�ضبع �ضنو�ت عجاف). 

�أي م�ضتقبل �ضيتم بلوغه وباأية تقنيات للتنبوؤ و�لتخطيط؟ كانت �لنا�س 

قر�ر�ت  �تخاذ  ت�ضّهل  �لتي  �لنبوءة  على  للح�ضول  �لكاهن  �إلى  تلجاأ 

�لقديمة  �لع�ضور  وفلكيو  �لمنّجمون  كان  بينما  �لقريب،  �لم�ضتقبل 

يتولون مهمة و�ضع ت�ضميمات لحقب و�أزمنة �لم�ضتقبل �لبعيد. ولكن 

ماذ� ب�ضاأن �ليوم؟ ما هو �لمدى �لذي يمكن �أن تغّطيه �لإح�ضائيات 

»�لمحاكاة  �إلى  ��ضتناد�  تو�ضع  �لتي  �ل�ضيناريوهات  وما هي موثوقية 

�لحا�ضوبية«؟ حتى �لحديث عن �أنظمة �لإنذ�ر �لمبّكر يوؤ�ّضر �إلى �أن 

�لبعيد،  بالم�ضتقبل  �لتنبوؤ  تجعل  �لقريب  للم�ضتقبل  �لحالية  �لهيمنة 

ب�ضعوبات  مقترنا  �لبيئة،  علوم  �أو  �لقت�ضاد  �أو  �ل�ضيا�ضة  في  �ضو�ء 

تقنية ومنهجية.

بمو�ضوع  �هتمامنا  درجة  تتحّدد  �أن  يزيد من خطورة  ذلك  لكن 

ذلك  د�م  ما  فقط  نناق�ضه  �أن  �أي  �ل�ضيا�ضية  �أهمّيته  بدرجة  �لمناخ 

يالئم �ل�ضر�عات �ل�ضيا�ضية. وفي حين �أّن تخّيل حدوث حرب نووية 

كان قبل ربع قرن ل يز�ل منا�ضبا، كان �رن�ضت بلوخ يتحّدث قبل �ضتين 

�ضنة في كتابه »مبد�أ �لأمل« (1959) بحما�س عن تغّير مناخي تُحدثه 

و�لثوريوم  �ليور�نيوم  من  �لأرط��ال  مئات  ب�ضعة  “تكفي  �لتكنولوجيا: 

لتزيل �ضحارى غوبي و�ل�ضحر�ء �لكبرى وتحّول �ضيبيريا وغرينالند 

ومن  �لريفيير�.”  بجمال  مناطق  �إلى  �لجنوبي  و�لقطب  كند�  و�ضمال 

لم  ثقافة  في  و�لع�ضرين  �لو�حد  �لقرن  في  ُولدنا  فقد  �أخ��رى  جهة 

نخترها، تماما كالمناخ. ويمكن لنا �أن نت�ضّور �أن تلك �لثقافة هي قدر 

�أنها م�ضروع ن�ضعه ونحققة. و�لأمر نف�ضه ينطبق  �أو  مفرو�س علينا 

هذه  ولعل  و�لعك�س.  ثقافي  تغير  هو  �لمناخي  �لتغير  �لمناخ.  على 

�لمرونة هي �لأمل في �أي تغيير جذري في �ضروط �لحياة �لمناخية 

�لب�ضر،  ما�ضي  لروؤية  �ل�ضروري  �ل�ضوء  تلقي  �لتي  وهي  و�لثقافية 

ذكر  ولقد  هيردر.  ق�ضده  �لذي  بالمعنى  �ل�ضغار«  »�لعمالقة  �أولئك 

نه 
ّ
ذلك �لفيل�ضوف �لفايماري في »�أفكار حول فل�ضفة تاريخ �لب�ضرية« �أ

قد ياأتي »رّحالة« ما �أو حتى علم جديد وفل�ضفة جديدة تقوم بالتفكير 

ذلك  لكن  ومبالغات.  م�ضبقة  �أحكام  �أية  بدون  بيئية  بروحية  و�لعمل 

�لأمل لم يتحقق بعد، حتى �لآن.

 توما�س ماخو  �أ�ضتاذ تاريخ �لثقافة في جامعة هومبولت في برلين منذ 1993 

و�أحد موؤ�ض�ضي مركز هيرمان فون هيلمهولت�س لتكنولوجيا �لثقافة. وكانت �آخر 

�لم�ضائل �لتي �ضغلته ب�ضكل مكّثف م�ضاألة �لتغير �لمناخي.

ترجمة: ح�ضين �ضاوي�س



2٦2٧

اإن الوعي بالم�شكالت البيئية الذي بداأ منذ ال�شتينيات من القرن الع�شرين عمل على و�شع لغة خا�شة

 به في تلك المجتمعات التي ُتناق�س فيها تلك الق�شايا بكثرة. وتزخر اللغة الألمانية ب�شفة خا�شة بكلمات

 وم�شطلحات جديدة تدين بوجودها اإلى م�شكالت البيئة. اأما الت�شاوؤل ب�شاأن ما اإن كان لها ما يقابلها في

 اللغات الأخرى  التي ت�شدر بها مجلة فكر وفن، فهذا متروك لمترجمينا وقرائنا. 

Rolf-BeRnhaRd essig    رولف ـ بيرنهارد اإ�شيج

المناخ واالإيكولوجيا والتكنولوجيا الخ�سراء

كيفية انعكا�س الم�شكالت البيئية على اللغة
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�إننا كعاملين في �لمجال �للغوي نعد نوعا فريد� وغريبا 

حوزة  في  �لكلمات  ت��رك  ي�ضعنا  فال  �لب�ضر.  �أن��و�ع  من 

�لعرو�س  معانيها و�ضاأنها. مثلنا في ذلك مثل م�ضاهدي 

�للغة  تحركات  متابعة  على  نعمل  �لمت�ضككين،  �ل�ضحرية 

لتوغل  نظر�  مبرر،  لأمر  هذ�  و�إن  دقة.  وبكل  كثب  عن 

�أ�ضابع �للغة في جميع �لمجالت! كما �أن �لفهم �ل�ضحيح 

للغة من �ضاأنه �أن يكون هاما بل وحيويا. يبد�أ هذ� �لفهم 

�ل�ضحيح في �لحياة �ليومية، مثلما يحدث في حالة تف�ضير 

�إر�ضاد�ت ��ضتخد�م �لعديد من �لأجهزة �لإلكترونية �لتي 

يعتمد عليها �لمرء. فهوؤلء من ي�ضتخدمون مجفف �ل�ضعر 

د�خل حو�س �ل�ضتحمام على �ضبيل �لمثال، من �لمرجح 

�أن يختبرو� �ضعور� غير �ضار من �ل�ضعق �لكهربائي. �إلى 

�أهمية  �ل�ضحيح  �لفهم  وك��ذ�  �للغة  تكت�ضب  ذلك  جانب 

�لمتخ�ض�ضة.  �لتقنية  �للغة  من  �أبعد  ما  �إل��ى  متز�يدة 

و�ضائل  وف��ي  �ليومية  �لحياة  ف��ي  �لم�ضتخدمة  فاللغة 

جميع  في  �لتاأثير  على  بقدرة  تتمتع  و�ل�ضيا�ضة  �لإع��الم 

مجالت �لحياة. 

محددة  لمجموعة  مالئم  مناخ  خلق  على  تعمل  �إذ 

فتنطلق  �لمركبة.  �لكلمات  وكذ�  و�لكلمات  �لأحرف  من 

في  وتتوغل  فجاأة  و�لأح��رف  و�ل�ضعار�ت  �لم�ضطلحات 

�ضعادة في جميع �تجاهات حياتنا �ليومية، وتطرح نتائج 

مختلفة في �ضتى مجالت تفكيرنا �لم�ضترك. 

ولعل من �أكثر �لأمثلة �لمعا�ضرة �ل�ضتخد�م �لمتعدد 

ب�ضكل  تتقاطع  حيث  بالألمانية،   (Klima) »�لمناخ«  لكلمة 

�لتكييف  من  ب��دء�  �لأخ���رى،  �لكلمات  مختلف  مع  ر�ئ��ع 

بموؤ�ضر  ومرور�   (Klimaanlage) �لمناخ«  تنظيم  »جهاز  �أو 

�إل��ى  وو���ض��ول   (Geschäftsklimaindex) لأعمال� مناخ 

�لعالمي  �لمناخ  وم��وؤت��م��ر   (Klimagipfel) لمناخ� قمة 

ي�ضاورهم  �لنا�س  من  (Weltklimakonferenz). و�لعديد 

�لقلق ب�ضاأن �لمناخ �لبع�س يخ�ضى �لحفالت �لمو�ضيقية 

ظاهرة  تفاقم  يهاب  �لآخ��ر  و�لبع�س  �لطلق،  �لهو�ء  في  �لممطرة 

�لحتبا�س �لحر�ري. 

�لأ�ضل  في  لها  يكن  لم  �لكلمة  تلك  �أن  بالذكر  �لجدير  �أن  �إل 

�أية عالقة بالظروف �لجوية. فاإذ� ما ذكرت كلمة »مناخ« في �لحياة 

�لحر�رة  درج��ات  من  �لمزيج  ذلك  بها  �لمق�ضود  يكن  لم  �ليومية، 

و�ضغط �لهو�ء وقوة �لرياح ون�ضبة �لرطوبة ومدة �ضطوع �ل�ضم�س. بل 

بالأحرى ميالن محور �لأر�س. �إذ �أن كلمة »مناخ« (Klima) قد تطورت 

عن �لكلمة �ليونانية »klinein« بمعنى »يهبط، يميل«. وفي حالة �أن 

�أر�د �لمرء �أن يعبر عن ميالن محور �لأر�س من خط �ل�ضتو�ء باتجاه 

لفظ  با�ضتخد�م  »�لميالن«،  �أي  �لظاهرة،  تلك  �إلى  �أ�ضار  �لقطبين، 

 .(klima) »لمناخ�«

�لكلمة  تلك  �كت�ضبت  �أن  �لحديث  �لع�ضر  �أو�ئ��ل  حتى  يكن  ولم 

�ليونانية �لدخيلة معنى مختلفا. حيث �كت�ضبت مفهوما جغر�فياأ نظر� 

لرتباطها بخط �ل�ضتو�ء. وفي �لقرن 1٦ تُ�ضير �لكتابات �إلى وجود 

�ضلة بين »�لمناخ« (klima) و�لحر�رة و�لظروف �لجوية. 

وهنا يت�ضاءل �لمرء كيف �أمكن للب�ضر �ل�ضتمر�ر يوما دون هذه 

�لكلمة. فقد �أ�ضبح باإمكان �لم�ضافرين �أن يرجعو� �أمزجتهم �ل�ضيئة 

�إلى �لمناخ �لرطب و�لحار و�لمتقلب ب�ضكل ل يطاق. وكذلك ح�ضل 

�لمز�رعون على عذر لعدم �إثمار �إحدى �أ�ضجار �لليمون في �لظروف 

تلخي�س  على  قادرين  �لموظفون  �أ�ضبح  وكذلك  �لقا�ضية.  �لمناخية 

�ل�ضعوبات �لتي يو�جهونها في �ل�ضركات ويرجعونها �إلى: �ضوء مناخ 

�لعمل! 

وفي ع�ضر غوته �ضاد �لقتناع باأن �لمناخ له تاأثير على �لب�ضر. 

وفيما كتب �ل�ضاعر �إرن�ضت تيودور فيلهلم هوفمان في هذ� �ل�ضاأن: 

�لخارجي  �لت�ضكيل  على  توؤثر  كم   ... و�ل��ع��اد�ت،  و�لوطن  „�لمناخ 

و�لد�خلي للمو�طن �لعالمي!“ وجاء في و�ضف لودفيج بورنه للحالة 

 :1832 عام  باري�س  من  ر�ضائله  في  �لمدن  �إح��دى  ل�ضكان  �لنف�ضية 

... �ضرعان  تاأثير جيد علّي  �لأخالقي  باري�س  لمناخ  كان  „د�ئما ما 

ما تخل�ضت من جميع مخاوفي و�ألقيت بنف�ضي مبتهجا و�ضط زخم 

�لموج �لغ�س“.

�إل �أن �أف�ضل من ��ضتحدث تعبير�ت با�ضتخد�م كلمة مناخ، كان 

�لمحتال  �ُضئل  حينما  �لل�ضو�س.  م�ضرحيته  في  �ضيلر  فريدري�س 

�ضبيغلبرج كيف يمكن للمرء �أن ي�ضبح محتال حقيقيا، �أجاب قائال: 

„... �إذ� ما �أردت �أن تتحول �إلى محتال فاأنت بحاجة �إلى عقل كما 

�أن �لأمر يتطلب عبقرية وطنية، مناخ خا�س بالمحتالين، �إذ� ما جاز 

�لتعبير...“.

�لوطنية«  »�لعبقرية  تلك  �ألمانيا  في  هنا  لدينا  كانت  �إذ�  وما 

�لالزمة ل� »مناخ �لمحتالين«؟ فاإنني �أف�ضل ترك هذ� �لت�ضاوؤل مفتوحا. 

�لجديدة«  �لألمانية  »�لموجة  ل�  �لتابعة  �لمو�ضيقية  �لفرق  �إح��دى 

�ألمانيا خالل  (Neue Deutsche Welle) وهي تيار مو�ضيقي �ضاد في 

مناخ  �ضوى  لي�ضت  باأنها  �قتناعا  يبدو  فيما  لديها  كان  �لثمانينيات، 

 .(Prima Klima) »جيد للغاية، و�أطلقت على نف�ضها ��ضم: »مناخ ر�ئع

ولم تكن تلك �لقافية �لجذ�بة بجديدة، �إل �أنه منذ ذلك �لوقت فقط 

�أن بد�أ ظهورها لآلف �لمر�ت في �للغة �ليومية ولغة �لأعمال. »مناخ 

ر�ئع!« (Prima Klima)، فهذ� ما يتمناه �لجميع �ليوم �أي�ضا. �إل �أن ما 

�ضاد في �لثمانينيات من ��ضترخاء ومرح بعيدين عن �لم�ضوؤولية، قد 

�إذ�  �لمروع،  �لتيار  وذلك  و�ل�ضغوط،  و�لإلحاح  �لجدية  �أمام  تر�جعا 

جاز �لتعبير. 

تحول في �شيا�شة الطاقة على مدى �لأ�ضابيع �لتي تلت �لكارثة 

�أمر�  �لمرء  عاي�س  عام 2٠11،  ربيع  في  فوكو�ضيما  لمفاعل  �لنووية 

مماثال، و�إن كان ب�ضورة �أ�ضرع و�أكثر كثافة في �لوقت نف�ضه. حيث 

كان �لأمر �ضادما �أن يرى �لمرء �لعديد من �ل�ضخ�ضيات �لإعالمية 

�لبيئية  مو�قفهم  عن  �ضريعا  يتخلون  �ألمانيا،  في  �ضيما  ل  و�لعامة، 

ما  وهو  �ضنو�ت.  مدى  على  تبريرها  على  �أ�ضرو�  قد  كانو�  و�لتي 

�ضهدته �ل�ضيا�ضية في �ليابان عقب �لن�ضهار�ت �لنووية و�لنفجار�ت 

�لمتكررة في �لمفاعل �لنووي. 

نهج  في  تغير�  تتطلب  �لمتغيرة  �لظروف  �أن  فيه  �ضك  ل  ومما 

ح�ضانا  تمتطي  �أنك  تدرك  „حينما  يقول:  �لهندي  فالمثل  �لتعامل. 

مما  �لمرء  يتعجب  ذلك  من  �لرغم  وعلى  تترجل!“  �أن  فعليك  ميتا، 

�أطلقت عليه بع�س �ل�ضحف بلم�ضة فكاهية قاتمة »�ن�ضهار �لمو�قف« 

(Positionsschmelze). �إنه تالعب بالكلمات على �ضبيل �لمقارنة بين 

يابانية  نووية  مفاعالت  ثالثة  و�ن�ضهار  �لمت�ضلبة  �لمو�قف  �ن�ضهار 

قبل ذلك بفترة ق�ضيرة. 

ومرة �أخرى ن�ضهد في �ألمانيا تحول مفاجئا في �ضيا�ضة �لطاقة 

�لم�ضطلح  ه��ذ�  ��ضتخدم  وق��د   .(Energiewende) ب�  يُ�ضمى  ما  �أو 

�أكثر  وب�ضكل   .198٠ عام  منذ  �لعام  �لمجال  في   (Energiewende)

تحديد� من خالل �لتقرير �لبديل لمعهد �لبيئة �لتطبيقية �لذي ي�ضار 

عنو�نه �إلى: »�لنمو و�لرخاء دون �لنفط و�ليور�نيوم«. ومن هنا تكرر 

��ضتخد�م هذ� �ل�ضعار في �ل�ضتعمال �للغوي في �لحياة �لعامة. و�إذ� 

ما �أدخلنا �ليوم م�ضطلح »Energiewende« (تغيير �ضيا�ضة �لطاقة) 

مليون  قر�بة  على  نح�ضل  ف�ضوف  �لإنترنت،  على  بحث  في محرك 

 (Energiewende) »ون�ضف نتيجة. ولذ� فق�ضية »تغيير �ضيا�ضة �لطاقة

وتحقق  ت�ضكل  كيفية  عن  �أما  مثالي.  و�جتماعي  لغوي  بمناخ  تتمتع 

هذين �لمناخين، �للغوي و�لجتماعي، فتلك ق�ضية �آخرى. 

ولن يلحظ �ضوى �لقليلين �ل�ضلة �لمبا�ضرة بين ذلك �لتحول وكلمة 

�أخرى، �أل وهي كلمة »كارثة« (Katastrophe). فكذلك تعود �أ�ضول تلك 

�لقديمة وتعني حرفيا  �ليونانية  �إلى   (Katastrophe) »كارثة«  �لكلمة، 

�إلى �لأ�ضو�أ، نحو �ضقوط  �أو »تحول �لأحد�ث  »تغير، عك�س، تحول«، 

ترجمة  �أي�ضا  يمكننا  فاإنه  ولذ�  م�ضرحي.  تقني  كا�ضطالح  �لبطل« 

�لمناخ«  »تغير  �إلى   (Klima-Katastrophe) �لمناخية  �لكارثة  م�ضطلح 

ناهيك عن  �لر�هن،  �لوقت  كثير� في  �لأل�ضنة  تتد�ولها  وهي ق�ضية 

(Stromwende). كما  �إلى م�ضادر جديدة لتوليد �لكهرباء«  »�لنتقال 

�إذ  �إلى »ثورة«،  يمكننا ترجمة م�ضطلح »تحول« في جميع �لمو��ضع 

�أن ذلك �لم�ضطلح �لالتيني �لأ�ضل ل يعني حرفيا �ضوى »قلب، تغير 

جذري« ولذ� فهو �أي�ضا نوع من �أنو�ع �لتحول و�لتغير. 

�لطاقة  نحو  عالمي  بتحرك  �ل��ث��ورة  تب�ضر  �ل�ضدد  ه��ذ�  وف��ي 

�لخبر�ء  �أن  �إل  �لرياح.  طاقة  �أو  �ل�ضم�ضية  �لطاقة  مثل  �لمتجددة، 

�للغويين لي�ضو� من ع�ضاق هذ� �لم�ضطلح، فهو لي�س �ضوى كالم فارغ 

�لفيزياء  علم  وفي  �ضو�ء.  حد  على  و�لتقنية  �للغوية  �لناحيتين  من 

�أول �ضيارة كهربية

 كان �إ�ضمها:

»�لتي ل تر�ضى �أبد�« 
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ينطبق قانون �لحفاظ على �لطاقة على �لنظم �لمغلقة، و�بتد�ء� من 

�أن  �أي  �لطاقة.  ��ضتخد�م  باإمكاننا  يكون  لن  محددة  �عتالج  نقطة 

�لطاقة قد تم ��ضتهالكها فيما يتعلق بهذ� �لمفهوم �لفيزيائي. وعلى 

�لرغم من ذلك ��ضتطاع م�ضطلح »�لطاقة �لمتجددة« �أن يفر�س نف�ضه 

في �لوقت �لر�هن وتم بالفعل �عتماده في �للغة. فمن ذ� �لذي يرغب 

في خو�س معركة عديمة �لجدوى؟

في  للغاية  جميل  دوي  له  �لمتجددة«  »�لطاقات  م�ضطلح  �إن 

�ليومية،  و�لحياة  و�للوبيات  بال�ضيا�ضة  �ل�ضلة  ذو  �للغوي  �ل�ضتخد�م 

وكاأن هناك طاقة متوفرة بال حدود، ول ينتج عنها �نبعاثات �إ�ضافية 

�أنها  �أو  �أك�ضيد �لكربون، وتعمل على �لحفاظ على �لمو�رد  من ثاني 

لي�ضت قابلة للنفاذ على مدى �لب�ضع �آلف �ضنة �لقادمة. وهذ� ينطبق 

على �لطاقة �ل�ضم�ضية و�لطاقة �لحر�رية �لأر�ضية و�لطاقة �لموجية 

�أ�ضبحت  حين  في  �لكهرومائية.  �لطاقة  عك�س  على  �لرياح،  وطاقة 

�لطاقة �لم�ضتمدة من �لكتل �لحيوية (�لنفط و�لخ�ضب و�لفحم ..�إلخ) 

مح�س هر�ء. 

�للغوي  ن��ق��دي  ف��ي  ب��ه  يُ�ضت�ضعر  �ل���ذي  �ل���ض��ت��ي��اء  ه��ذ�  ول��ك��ن 

�لذي  هو  �ل�ضتياء  فهذ�  بال�ضرورة.  �ضيئا  �أم��ر�  لي�س  و�لمو�ضوعي 

يحدد معالم �لإن�ضان في �لمقام �لأول، بل وربما يميزه �أي�ضا؛ ل �ضيما 

�إيجاد  في  �أنف�ضهم  يعتمدون على  �لذين  و�لحرفيون  �لتقنيون  هوؤلء 

وتطوير حلول جديدة، �نطالقا من عدم ر�ضائهم و��ضتيائهم من �أوجه 

�ل�ضعف في �لأنظمة �لقائمة. 

�لبلجيكي  �أطلق  �ل�ضبب  �ألهذ�  عــام   ١٠٠ قبل  كهربائية  �شيارة 

 „La �لطوربيد  �ضكل  ذ�ت  �لكهربائية  �ضيارته  على  غناتزي  كاميل 

حطم  من  �أول  فهو  �أب��د�«؟  تر�ضى  ل  »�لتي  �أو   Jamais Contente”

�ل�ضاعة  في  كيلومتر  �لمائة  حاجز  �أبد�«  تر�ضى  ل  »�لتي  ب�ضيارته 

�أبريل  ني�ضان/   29 ي��وم  وذل��ك  كم/�ل�ضاعة   1٠5.882 وب�ضرعة 

باأي حال  و��ضحا  يكن  لم  �لأيام  تلك  وفي عام 1899! في   .1899

بذلك  وي�ضبح  يفوز  �أن  �ضاأنه  �لحتر�ق من  �أن محرك  �لأحو�ل  من 

�ل�ضيار�ت  كانت  حين  في  �لع�ضرين،  �لقرن  في  �لرئي�ضي  �لمحرك 

�أكثر  �لبخارية  و�ل�ضيار�ت  نظافة،  و�أكثر  �ضرعة  �أكثر  �لكهربائية 

�حتمال. �إل �أن �لمرء ل يملك �ضوى �أن يت�ضاءل ماذ� كان ليحدث لو 

��ضتطاعت �ل�ضيار�ت �لكهربائية �أن تفوز في ذلك �لوقت! ولكن قلة 

�ضمنت  قد  �لكهربائي  �لت�ضغيل  مفتاح  �ختر�ع  وكذ�  �لنفط  �أ�ضعار 

�نت�ضار محركات �لحتر�ق. 

في غ�ضون ذلك، �ضهدت �لكهرباء، قر�بة عام 19٠٠، طفرة لي�س 

لها مثيل �متدت لجميع �أنحاء �لعالم. حيث تم �إن�ضاء �أولى �لقاطر�ت 

�لكهربائية في عام 18٧9 و�أطلق عقب ذلك بفترة ق�ضيرة �أول قطار 

لقب  على  �لوقت  ذلك  منذ  وح�ضل   ،1881 عام  في  كهربائي  تر�م 

لز�ل يعرف به حتى �لآن. فقد �أطلق عليه �لنا�س لفظ »�لكهربائي« 

 .(die Elektrische)

�لكهربائية  �لطفرة  بمثابة  �لو�قع  في  �لطفرة  ه��ذه  كانت  وق��د 

من  �لباحثين  ��ضتنتاجات  على  �لأول  �لمقام  في  �رتكزت  �إذ  �لثانية، 

�لباحثين �كت�ضافات  �لقرن 18 ومطلع �لقرن 19. فلقد كانت لهوؤلء 

ر�ئدة، جعلتنا نلتقي باأ�ضمائهم �أينما ذهبنا. فما كان من بر�عة �أحد 

�ُضميت  حيث  �لقيا�س«  »�أف��ر�د  مرة  ذ�ت  عليهم  �أطلق  �أن  �إل  �لكتاب 

وحد�ت �لقيا�س باأ�ضمائهم: منهم على �ضبيل �لمثال ل �لح�ضر، �أندريه 

ماري �أمبير و�أنتو�ن هنري بيكريل و�ضارل �أوغ�ضتان دي كولوم ومايكل 

فارد�ي وجايم�س بري�ضكوت جول و�إيز�ك نيوتن وجيورج �ضيمون �أوم 

و�ألي�ضاندرو جر�ف فولتا وبكل تاأكيد جايم�س و�ت. 

الم�شــتقبل الوظيفــي لم�شطلــح اإيكولوجيــا �إن �لديكتاتوري��ة 

�لإيكولوجية �لجذرية هي �ل�ض��بيل �لوحيد لإحد�ث تغير مناخي (لمنع 

حدوث كارثة مناخية) ب�ضرعة كافية. ومع ذلك فاإننا ل ن�ضت�ضعر تهديد� 

م��ن فر���س هذ� �لنوع من �لديكتاتوريات. لق��د �زد�دت �لأهمية �للغوية 

لالإيكولوجيا في �لبلد�ن �لغربية ب�ضرعة مطردة، ل �ضيما في �ألمانيا. 

فتلك �لكلمة �لتي لم تكن �ض��وى و�حدة من �لألفاظ �لبذيئة و�لكلمات 

�ل�ض��اخرة �لمف�ضلة قبل خم�ض��ة ع�ض��ر عاما، �أ�ضبحت تُ�ضتخدم �ليوم 

ف��ي �أجنحة رج��ال �لأعمال وو�ض��ائل �لإعالم ومتاجر �ل�ض��وبرماركت. 

كما ��ض��تحدث لف��ظ »�لإره��اب �لإيكولوج��ي« (Ökoterror) تعبير� عن 

�ل�ض��كاوى و�لمخ��اوف ف��ي �إط��ار �لدو�ئ��ر �لمحافظ��ة.  وه��ذ� يكاد ل 

يح��دث ف��ي وقتنا �لر�هن. �أما �ضحيفة »فيلت« (Welt) �لمحافظة فقد 

�أ�ضبح��ت تكت��ب ع��ن �لإيكوقر�طي��ة (Ökokratie) �لو�ض��يكة دون و�ض��ع 

  (Ökokratie) »لكلمة في عالمات تن�ضي�س. كما �أن كلمة »�إيكوقر�طية�

تب��دو �ألط��ف من كلم��ة »ديكتاتوري��ة �إيكولوجي��ة« (Ökodiktatur) و�أكثر 

�إيح��اء� بالديمقر�طي��ة. فالترجم��ة �لمبا�ض��رة لكلم��ة »�إيكوقر�طي��ة« 

 (Herrschaft der »ه��ي بالتقري��ب: »�لحك��م �لإيكولوج��ي(Ökokratie) 

(Ökologie. لم يعد هذ� �لم�ضطلح يفزع �أحد� بالكاد. وهذ� يرجع �إلى 

»�لخ�ضر« �أو �لأ�ضخا�س ذوي �لأنماط �لحياتية »�لبديلة« و�لذين كانو� 

مدعاة لل�ضخرية فيما �ضبق ويعرفون با�ضم »�لمهوو�ضون �لإيكولوجيون« 

 (Ökofreaks) �أو »�لث��و�ر �لإيكولوجي��ون« (Ökorebellen). �إل �أنه��م ق��د 

نجحو� في مجال �لأعمال و�أ�ضبحو� ي�ضغلون �لآن منا�ضبا مركزية في 

�لمجتم��ع. وم��ن �لمهم ب�ض��كل خا�س في هذ� �ل�ضدد �أنهم ��ض��تطاعو� 

�إثب��ات �لتال��ي: �أن »لم�ض��ة �إيكولوجي��ة« خا�ضة يمكنه��ا �أن تكون مثيرة 

ف��ي ح��د ذ�ته��ا. لم يعد �أحد يخ�ض��ى »�لرج��ل �لإيكولوج��ي« و »�لمر�أة 

�لإيكولوجي��ة«. و�أ�ضبح��ت �لإيكولوجي��ة ذ�ئع��ة وع�ضري��ة ور�ئع��ة، ب��ل 

و�أ�ضبحت عن�ضر� ترويجيا. فاإلى جانب بع�س �لتعبير�ت �لالعنة ذ�ت 

�ل�ضلة بالإيكولوجيا مثل »�لوغد �لإيكولوجي« (Ökowichten) �أ�ضبحت 

هناك في �لوقت �لر�هن تعبير�ت �أخرى مثل »�لجمهورية �لإيكولوجية« 

(Ökorepublik) و »�لمنتج��ات �لإيكولوجي��ة« (Ökowaren) و »�لختب��ار 

 (Ökobauern) »و »�لمز�رع���ون �لإيكولوجي��ون (Ökotest) »لإيكولوج��ي�

 (Ökoware) »و »�ل�ض��لع �لإيكولوجية (Ökosaat) »و »�لبذور �لإيكولوجية

وناهي��ك عن »�لحفا�ض��ات �لإيكولوجية« (Ökowindeln). ولم يعد حتى 

�لإيكولوجي��ون ي�ضحك��ون على كلمات مثل »لعب �لك��رة �لإيكولوجي« 

 (Ökofußballer) �أو »حديقة �لحيو�ن �لإيكولوجية« (Ökozoo) �لتي ربما 

(Öko- »كان ينبغي عليها �أن ت�ض��ت�ضيف �ض��اللة »�لخنازير �لإيكولوجية

(Schweine �لمه��ددة بالنقر����س. كما �أن ه��وؤلء �لإيكولوجيين هم من 

قدم��و� �إلينا »عالم �قت�ضادي �إيكولوجي«: يُدعى �أوتمار �إيدنهوفر وهو 

 (Ökonomie des »أول �أ�ض��تاذ ف��ي �لعالم في »�قت�ضاديات تغير �لمن��اخ�

(Klimawandels بجامعة برلين �لتقنية، وح�ضل بالفعل على لقب »عالم 

 “Potsdamer من قبل �ضحيفة (Öko-Ökonom)  »لقت�ضاد �لإيكولوجي�

”Neuesten Nachrichten. ف��اإذ� م��ا تاأم��ل كلم��ة »�لمن��زل �لإيكولوجي« 

�ضوف يكون بمثابة �لقطة �لتي تالحق ذيلها من �لناحية �للغوية وذلك لأن 

�أ�ضول كلمة »�إيكولوجيا« ترجع �إلى �لكلمة �ليونانية �لقديمة »�أويكو�س« 

 (oikos) بمعن��ى »من��زل« (Haus). وبذل��ك يك��ون �لمن��زل �لإيكولوج��ي 

(Öko-Haus) م��ا ه��و �إل �لمن��زل �لمنزل��ي. �أي �أن �لقت�ض��اد كان ف��ي 

�لبد�ي��ة ن��وع من »�لقت�ضاد �لمنزلي« (Haus-Wirtschaft) ثم �نبثق عنه 

�لم�ضطل��ح �لتقني للزر�ع��ة (Landwirtschaft) ومنه �لعلوم �لقت�ضادية 

(Wirtschaftswissenschaften). �إل �أن �لمو�ض��ة �لإيكولوجية �لخاطفة 

ترج��ع باأكملها �إلى �لكلمة �لأ�ضا�ض��ية »�لإيكولوجي��ا« (Ökologie) و�لتي 

�خترعه��ا عال��م �لأحياء �إرن�ض��ت ه��اكل منذ 135 عام��ا. يجدر بالذكر 

�أن لف��ظ »�أويكو���س« (Oikos) ل يعن��ي من��زل بال�ض��رورة، ب��ل يمكن��ه �أن 

ي�ضير �أي�ضا �إلى �لوطن، بحيث تكون �لإيكولوجيا قد بد�أت كعلم �أوطان 

ث��م تحول��ت �إلى عل��م بيئة، يتن��اول �لتفاعالت �لمتبادلة بي��ن �لكائنات 

�لقائمة وكذ� ظروفها �لحياتية من �لناحية �لعلمية. 

وهناك تحول �آخر قد ظهر في �للغة وعلى �أر�س �لو�قع ب�ضكل 

متو�زي، ولكنه لم يتر�ضخ بعد في �لإدر�ك �لعام ب�ضكل �ضحيح. �أولئك 

�لذين �ن�ضمو� في �ل�ضبعينيات من �لقرن �لع�ضرين �إلى حزب �لخ�ضر ذو 

�لوعي �لبيئي، قد �أظهرو� تر�جعا ملحوظا في �أنماط حياتهم. فكانو� 

�لمخففة  �لألماني  �لجي�س  و�ضتر�ت  يدويا  محبوكة  كنز�ت  يرتدون 

�لإقامة  ف�ضلو�  كما  ريا�ضية،  �أحذية  �أو  ي�ضوع«  »خف  ب�  �ضمى  وما 

في �لريف حيث �ختبرو� �أنماطا حياتية بديلة في �إطار �لمجتمعات 

�لمحلية. وكان �متالك �لمركبات بمثابة خطيئة �إن لم تكن �ضيار�ت 

بينها  من  �لقديمة  �ل�ضيار�ت  من  مثل عدد  حيو�نات:  �أ�ضماء  تحمل 

 (Citroen لخنف�ضاء (فولك�ضفاغن) و�ضيتورين و�لمعروفة با�ضم �لبطة�

( 2CV وحافالت بولدوج (فولك�ضفاغن).  بقدر ما كان ذلك �لموقف 

مفهوما و�ضديد� باعتباره موقفا معار�ضا للتكنوقر�طية �لهوجاء، يعد 

�لتحرك �لحالي نحو �لتكنولوجيا �لخ�ضر�ء �ضديد� ومو�ضع ترحيب. 

�إن �لتكنولوجيا �لخ�ضر�ء ل تعمل على تحفيز �ل�ضيا�ضيين و�لناخبين 

�لخ�ضر فح�ضب، بل غالبية �لمو�طنين �لقادرين على ت�ضور حياتهم 

ي�ضعهم  �لأو�ئل ل  �لخ�ضر  �إن   .(Greencitys) �لخ�ضر�ء«  »�لمدن  في 

�لتي  للبيئة  �ل�ضديقة  و�لمفرد�ت  �لعبار�ت  من  �لعديد  ��ضتيعاب 

�أن  �أخرى على  يبرهن من جهة  �لحالي، مما  �لوقت  ��ضتحدثت في 

مناخ �لمجتمع وتغير �لمناخ �لفعلي من �ضاأنهما �أن يغير� من �للغة في 

غ�ضون عقود قليلة. 

ز�ل  �لطبيعة هر�قليط منذ 25٠٠ عام ل  فيل�ضوف  قاله  ما  �إن 

 (Alles يتدفق«  �ضيء  »كل  نف�ضه:  �لوقت  في  ومحفز�  بل  �ضحيحا 

(fließt. فالتيار �لكهربائي يتدفق و�لمعلومات تتدفق ب�ضرعة وكفاءة، 

متحم�ضا  �لمرء  يكون  �أن  �ضريطة  �ضعادة،  في  تتدفق  �للغة  �أن  كما 

�ضربة  كل  �ضاأن  من  فلي�س  �لتاأهب.  و�ضع  وفي  �ل�ضتيعاب  و�ضريع 

�لتيار  �ضغط  في  �لمفاجئ  فالرتفاع  تعوقه.  �أن  �لإن�ضان  ت�ضيب 

�لكهربائي من �ضاأنه �أن ي�ضعل �ل�ضوء في ذهن �لمرء، بل وير�ضده �إلى 

�إطالق  �لع�ضبية في  �لخاليا  فتبد�أ  �لتنوير غير م�ضبوقة.  حالة من 

نب�ضاتها �لكهربائية �لأ�ضغر حجما و�لأكثر نفعا، تطلقها في كل مكان 

فت�ضتعل �ضر�رة مثمرة للغاية بين م�ضاحات ذلك �لع�ضو �لأكثر تعقيد� 

في �لكون حتى يومنا هذ�: �إنه �لعقل �لب�ضري. 

       

 رولفـ  بيرنهارد اإ�شيج  كاتب ونا�ضر حر، يقيم في مدينة بامبرغ. ��ضتهر بموؤلفاته 

حول تاريخ �لتعبير�ت �ل�ضطالحية �لألمانية.

ترجمة: هبة �ضلبي

�أول �ضيارة كهربية

 كان �إ�ضمها:

»�لتي ل تر�ضى �أبد�« 
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رغم اأن التغير المناخي هو اأحد م�شاكل الحا�شر الأكثر اإلحاحا، اإل اأنه ل يوجد اإل القليل جدا 

من المعالجات الأدبية لهذا المو�شوع، ومن بينها رواية „ذوبان جليدي“ لالإيليا ترويانوف. في 

المقال التالي ي�شرح الكاتب  اأ�شباب اختياره لهذا المو�شوع.

ilija trojanow    اإيليا ترويانوف

عن كتابي „ذوبان جليدي“

رواية عن كوارث التغير المناخي

ç	ل �أ�ضتطيع �أن �أتذكر �لمرة �لأولى �لتي و�جهت فيها 

مو�ضوعي »�لتغير �لمناخي« و »�لحتبا�س �لحر�ري«. تبدو 

لي هذه �لق�ضية ماألوفة جد� وكاأنها ر�فقتني طو�ل حياتي، 

�إل �أن هذ� ل يمكن �أن يكون �ضحيحا. ل يمكن �أن يزيد 

�لأمر عن خم�ضة ع�ضر� عاما. لكنني وقبل �أن �أ�ضمع للمرة 

�لأولى عن �نبعاثات ثاني �أك�ضيد �لكربون، كنت قد �ضهدت 

�لتبعات �لوح�ضية للت�ضحر. وكتبت �أحد ن�ضو�ضي �لأولى 

كينيا.  ب�ضمال  توركانا  بحيرة  �إلى  مدر�ضية  برحلة  تاأثر� 

وكان عبارة عن مرثية مفعمة بالعاطفة عن �لظلم �لنهائي 

و�لفقر �لمدقع وحمل عنو�ن: »حزن �لأنهار �لجافة«. 

ر�فقني منظر �لب�ضر �لم�ضابين بالهز�ل طو�ل �أ�ضهر 

هذ�  �إز�ح���ة  م��ن  تمكنت  حتى  لفترة  و�حتجت  لح��ق��ة 

�لتبعات  ت�ضور  حاولت  وعندما  �لعميق.  بالقلق  �ل�ضعور 

�إلى  تد�عت  �لأر����س،  ح��ر�رة  درج��ة  لرت��ف��اع  �لملمو�ضة 

برزت عظامها من جلدها  كينيا  �ضمال  �مر�أة من  ذهني 

وت�ضبثت بذر�عي فيما كانت تطلب مني باإلحاح �أل �بتعد 

قبل �أن نتغلب �ضويا على �لجفاف. �رتفاع �لحر�رة درجة 

ثمانين  �أو  ل�ضتين  �لمياه  م�ضتوى  و�رت��ف��اع  درجتين  �أو 

من  ج��زء  خم�ضمئة  �أو  وخم�ضون  و�أربعمئة  �ضنتيمتر�، 

 �� �لهو�ء  في  �لمركز  �لكربون  �أك�ضيد  ثاني  من  �لمليون 

تنطوي مثل هذه �لقيم �لمقدرة ��ضتدلل و�لمثيرة للجدل 

�لتهديد  هذ�  تجعل  ل  لكنها  كارثية،  �ضيناريوهات  على 

مرئيا. ول تفجر �لخيال. وبينما ل �أ�ضتطيع ليومنا هذ� 

�أتذكر  �أن  علي  ي�ضعب  بالهز�ل،  �لم�ضابة  �لمر�أة  ن�ضيان 

هذه �لتقدير�ت �لكئيبة �لتي �نتبهت لها موؤخر� بقوة في 

�ل�ضنو�ت �لأخيرة.

جعل التهديد مرئيا ربما لهذ� كتبت رو�ية عن عالم 

�لجليدية  �لكتلة  تذوب  �لجليدية،  �لكتل  في  متخ�ض�س 

بالياأ�س  وي�ضاب  ح��ار.  �ضيف  ذ�ت  ير�قبها  ك��ان  �لتي 

ت�ضككا  �أكثر  وي�ضبح  وجودية،  �أزمة  في  ويغرق  و�لحيرة 

�لقت�ضادي  �أ�ضلوبنا  ويرف�س  ح�ضارتنا  يخ�س  فيما 

موؤقتة  �ضعادة  يجد  لكنه  وروحانيتنا.  حياتنا  وطريقة 

في ذ�ك �لمكان �لذي لم يكن مهدد� (بعد) من �لذوبان 

عالم  يعمل  ثم  �لجنوبية.  �لقطبية  �لقارة  �إنها  �لعظيم، 

�لكتل �لجليدية �ل�ضابق على ظهر �ضفينة لي�ضرح لل�ضياح 

عجائب �لقارة �لقطبية �لجنوبية. لكن بقدر �ضعوره باأن 

�لطبيعة �لبكر للقارة �لقطبية �لجنوبية قد �أحيت روحه، 

بقدر ما يغمره �لأ�ضى لمعرفته بم�ضيرها، �إذ� ما حاول 

�لإن�ضان تطويعها لأغر��ضه. تحا�ضره روؤى عن �غت�ضابها 

�ألقاها  �ضيجارة  �ضغيرة:  تفا�ضيل  من  تولدت  ونهبها، 

جندي بين طيور �لبطريق، وعطب �أ�ضاب �ضفينة �أخرى، 

وت�ضريحات متغطر�ضة طائ�ضة من ِقبل �لركاب. فالقارة 

�لأر���س  على  مقد�ضة  �أيكة  �آخ��ر  هي  �لجنوبية  �لقطبية 

في  �لمتخ�ض�س  للباحث  محتمل  غير  دمارها  وت�ضور   ��

�لكتل �لجليدية. ولهذ� يرى �أن عليه �أن يحول دون تدخل 

�لب�ضر في �لقارة �لقطبية �لجنوبية.

عندما يقوم �لمرء بالبحث من �أجل رو�ية، تت�ضح له 

ومن  مرة.  لأول  �لآخر  بع�ضها  ويعي  �أكثر،  �لأم��ور  بع�س 

�لمنطقة  هي  �لجنوبية  �لقطبية  �لقارة  �أن  �أي�ضا  ذلك 

دولية من  �تفاقية  بموجب  �لمحمية  �لعالم  في  �لوحيدة 

�أر��ضيها.  على  �ل�ضيطرة  حق  ومن  �لقت�ضادي  �لنتفاع 

وبينما تنتظر �لدول �لمجاورة للمنطقة �لقطبية �ل�ضمالية 

بفارغ �ل�ضبر �أن ت�ضتخرج ثرو�تها �لمعدنية، فاإن �لتفاقية 

�لدولية �لخا�ضة بالقارة �لقطبية �لجنوبية م�ضتمرة حتى 

عام 2٠48. وبينما يمكن ح�ضاب نهاية �لمنطقة �لقطبية 

�لقارة  على  �لحفاظ  ي��ز�ل  ل  و�قعي،  ب�ضكل  �ل�ضمالية 

�لقطبية �لجنوبية ممكنا. فالمنطقتان �لقطبيتان يمثالن 

ناحية  ففي  لع�ضرنا:  تماما  �لمتنافرين  �لنقي�ضين  حقا 

�ضلبة،  �أر�س  �لأخ��رى  �لناحية  وفي  مو�ضمي،  جليد  ثمة 

وفي ناحية ذوبان جليدي ل يتوقف وفي �لناحية �لأخرى 

ناحية  ثمة  متر،  �آلف  �أربعة  عمق  على  جليدي  غطاء 

محكوم عليها بالفناء، �أما �لناحية �لأخرى فمحمية بقدر 

معقول، ناحية تعد مر�آة لقدرتنا على �لتدمير، و�لأخرى 

�لأ�ضفل  وفي  �ضر  �لأعلى  في  باخت�ضار:  لإلهامنا.  رمز 

خير� في �لأعلى جحيم وفي �لأ�ضفل جنة.

مجرد  �لجنوبية  �لقطبية  �لقارة  لي�ضت  الأر�ـــس  ذاكــرة 

مكان طبيعي ر�ئع مكون من ت�ضكيالت �ضخرية وجليدية 

تر�ضم  هادئة  �ضوى طيور  تجتازه  ول  �لقدم،  في  �ضاربة 

ر�ضائل خاطفة في �ل�ضماء �لأحادية �للون فح�ضب، و�إنما 

طز�جة  �لأكثر  للمياه  �ضخم  مخزن  على  �أي�ضا  تحتوي 

هو  �لجليد  �أن  كما  �لأر���س.  �ضطح  على  �لأنقى  و�لهو�ء 

�لتي يجريها  �لحفر  لقد تمكنت عمليات  �لأر�س.  ذ�كرة 

م�ضروع نو�ة �لجليد �لأوروبي في �لقارة �لقطبية �لجنوبية 

من �لو�ضول �إلى عمق 9٠٠.٠٠٠ عام. وبامتد�د �لطريق 

كيف  بجالء  ويت�ضح  مرئيا  كوكبنا  تاريخ  ي�ضبح  لأ�ضفل 

طورنا خالل قرون قليلة قوة تدميرية ل يمكن �أن تُو�ضف 

ب�ضيء �آخر �ضوى �أنها مر�ضية. عندما يرى �لمرء �لقذ�رة 

في نهاية عمود �لنقاء �لجليدي ي�ضعر باأنه من �لإهانة �أن 

يكون �لمرء �إن�ضانا. ويت�ضاءل ما �إذ� كانت �لنزعة �لإن�ضانية 

�أنفقنا �لكثير جد� من  ل تز�ل كافية كمبد�أ مثالي. لقد 

�لتخفيف  �لأق��ل  على  (�أو  �لإن�ضان  �إنقاذ  على  طاقتنا 

كيف  نت�ضاءل  �أن  �لآن  علينا  تحتم  بحيث  معاناته)،  من 

�لفناء  تعاني من  لأنها ل  �لطبيعة.  نخلِّ�س  �أن  لنا  يمكن 

من  بل  روم��ا)  موؤمني  �إلى  بول�س  ر�ضالة  في  يرد  (مثلما 

�لب�ضرية. ويت�ضح ذلك �أي�ضا بجالء في بثور �لجدري �لتي 

��ضتوطنها �لإن�ضان على حافة �لقارة �لقطبية �لجنوبية، 

�إنها حطام محطات �ضيد �لحيتان، معد�ت �إبادة جماعية 

وقتا  �لأم��ر  ي�ضتغرق  ل  �لإن�ضان،  ي�ضتقر  حيثما  �ضدئة. 

بو��ضطة  �لقّيمة  �لحيو�نية  �لثروة  �إفناء  يتم  طويال حتى 

�ل�ضناعة. قبل �ضيد �لحيتان كان يتم �ضلخ عجول �لبحر 

ُقتلت  ثم  ثم  �نقر�ضت،  حتى  جلودها  �أج��ل  من  �لوبرية 

�أفيال �لبحر وتم �إحماء �لمد�فئ بطيور �لبطريق لنق�س 

طيور  كانت  �لبحر،  �أف��ي��ال  �نقر�ضت  وعندما  �لفحم، 

بكل  �لنتفاع  يتم  زيوتها.  على  للح�ضول  تُغلى  �لبطريق 

يظهر  �أن  في  با�ضتمر�ر  �ل��دوؤوب  �لإن�ضان  ينجح   �� �ضيء 

للطبيعة مدى تعاملها �لُمتلف وغير �لمفيد مع مو�ردها. 

�أحد  في  نجد  هنا  �لمحطات.  وخلت  �لحيتان،  �ختفت 

�لإن�ضاني.  و�ل�ضطط  للطمع  �لحزينة  �لق�ضة  �لخلجان: 

قامو�  �لذين  �لحيتان  �أن �ضيادي  نفهم  �أن  �لحا�ضم  ومن 

�ألف حوت للح�ضول  �أربعين  خالل عام و�حد بغلي نحو 

على زيوتها، لم يكن با�ضتطاعتهم تخيل �أنه لن تكون ثمة 

حيتان في يوم من �لأيام. تماما كما يجادل كثيرون �ليوم 

�أي�ضا باأنهم ل ي�ضتطيعون �إلحاق �أي �أذى بالأر�س. ي�ضرح 

�أن معظم �لح�ضار�ت  جيرد د�يموند في كتابه »�إنهيار«، 

قد �نهارت على مر�أى من �أهلها. 

قد ي�ضعر كثير من �لعلماء بقلق وجودي ب�ضبب هذ� 

�لتفاوؤل �لظاهري �ل�ضبابي �لذي ي�ضوب نظرتنا. فحتى 

وقت قريب كان �ل�ضائد هو �أنه لو حللنا �لم�ضكلة ب�ضكل 

�ضحيح، ف�ضنقوم بحلها. لو فهمنا كيف يعي�س كائن ما، 

فيمكننا �أن نبقيه على قيد �لحياة. لم نكن نحتاج �ضوى 

�لتقدم  يكن  لم  �أف�ضل.  �لعالم  نجعل  لكي  قاطع�ة  لأدلة 

�لبيانات  وكانت  �لدقيق.  بالعمل  مرتبطة  م�ضاألة  �ضوى 

عبارة عن مخطط �أولى للقر�ر�ت �ل�ضائبة. من ذ� �لذي 

ي�دور  �ل�ض�بعينات  من�ذ  �لآن؟  ذلك  في  يعتق�د  ي�ز�ل  ل 

جدل حاد حول فر�ضية غايا: �لكوكب كمنظومة تكافلية 
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منطقة في �إي�ضلند� تبدو 

وكاأنها لم تتاأثر بالتغير �لمناخي
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(و�لإن�ضان كفيرو�س). وقد حملت �لفر�ضية ��ضم �لإلهة 

غايا (�لأر���س) �لتي كانت تُعبد في دلفي في �لما�ضي 

ن�ضوة  ف��ي  و�ضيطاتها  غرقت  لقد  للم�ضتقبل.  كاإلهة 

�لإثيلين �� و�ليوم تنتج �ضناعتنا �لإثيلين بكميات هائلة، 

ن�ضتخدمها  �لتي  �لأ�ضياء  وف��ي  مالب�ضنا  في  موجودة 

يوميا، في �أج�ضامنا، ونحن كم�ضتهلكين مخدرين، ولذلك 

فقدنا �لقدرة على �لتنبوؤ بما هم قادم.

�أحيانا تبدو �لكتلة �لجليدية مثل حوت لفظه �لبحر، 

وربما تكون �لنهاية �لو�ضيكة للكتل �لجليدية هي �لمجاز 

�لأكثر تعبير� عن �لقدرة �لتدميرية لأ�ضلوبنا �لقت�ضادي 

له.  لزوم  ل  ما  ينتج  لكي  ما هو جوهري،  يدمر  �لذي 

موؤخر�  ��ضتقبلني  �لذي  �لجيولوجيا،  �أ�ضتاذ  �أ�ضار  لقد 

في مكتبه �لمتو��ضع، �إلى لقطات بالقمر �ل�ضناعي على 

لقطة  �إنها  جليدية.  كتلة  نهاية  تظهر  حا�ضوبه  �ضا�ضة 

�لجليدية  �لكتلة  تفقد  قالئل  �أع��و�م  فخالل  مقب�ضة، 

�أ�ضعة  ب�ضرعة حجمها. ويظلم �ضطحها، يمت�س �لجليد 

ي��زد�د  قاتل  تاأثير  �إن��ه  فاأكثر،  �أك��ث��ر  وي���ذوب  �ل�ضم�س 

مفعوله من تلقاء نف�ضه ويطلق عليه �لعلماء ��ضم تاأثير 

�لالعودة).  نقطة  �ضاعرية:  �أكثر  بلغة  (وربما  �لهروب 

ثم تتفتت �لكتلة �لجليدية �إلى قطع �ضغيرة. �أو�ضح لي 

�ل�ضبب ور�ء عدم قدرتنا على توقع  �لجيولوجيا  �أ�ضتاذ 

�لمجهول،  ح�ضاب  يمكنه  نموذج  يوجد  ل  �ل��ك��و�رث. 

وح�ضاب �لتبعات �لعديدة �لتي قد تزيد من قوة عملية 

لالحتبا�س  �لم�ضببة  �لأخرى  كالغاز�ت  �لحر�رة،  �رتفاع 

�لحر�ري، �لتي �ضتنبعث جر�ء ذوبان �لطبقة �لجليدية. 

ل يوجد نموذج ياأخذ تاأثير �لدومينو في ح�ضبانه. بع�س 

�لمدخالت �لب�ضيطة قد تقلب �لأمور ر�أ�ضا على عقب، 

كاأن ي�ضقط جبل جليدي فجاأة، وب�ضببه ل ي�ضمح لركاب 

�ضفينة �ضياحية بوطء �أي جبل جليدي (لكن هذ� �لمبد�أ 

ل ي�ضري على كل �لكوكب). وثمة م�ضكلة �أخرى: كل حل 

يقود  فاأكثر مما  �أكثر  �لنظام  ت�ضو�س  يزيد من  مو�ضعي 

ما  و�إذ�  �لمحتملة.  �لمفاجاآت  من  نهائي  ل  عدد  �إل��ى 

ترجمنا ذلك �إلى لغة �لأ�ضاطير ف�ضتعني نظرية �لتعقيد 

عن  عبارة  تو�زنها  تخلخل  �لتي  �أر�ضنا  �أن  �لح�ضابي 

جديد.  دمار  �إلى  طريق  تفريعة  كل  فيها  تقود  متاهة، 

�لمقابل،  في  لذلك.  �ضماعي  �أثناء  تفاوؤلي  تال�ضى  لقد 

�لمرء  على  �أن  �ل�ضا�ضة  يدعي  �لجيولوجيا،  �أ�ضتاذ  قال 

�أن يفعل كذ� حتى يحدث كذ�، �أي �أن حل �لم�ضكلة ي�ضير 

�ضاألته  بعد؟  من  �لأم��ور  �ضت�ضتمر  وكيف  خطي.  ب�ضكل 

�أث��ن��اء �ل���ود�ع. ل �أع���رف، ق��ال �لأ���ض��ت��اذ ب�ضوت ه��ادئ 
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و�أ�ضاف، حتى �لآن وقعت �أمور �أ�ضو�أ بكثير مما توقعناه نحن 

�لمتخ�ض�ضين. ولي�س ثمة ما ي�ضير �إلى �أن �ضيئا �ضيتغير في 

هذ� �لقانون.

فر�شة البقاء الوحيدة: اأقل بكثير �إل لو تغيرنا، وهذه 

مهمة كبرى. معظمنا تربى على ت�ضور �لجنة و�لنار، �لخطيئة 

و�لعقاب، �لمالئكة و�ل�ضياطين. لدينا �إطالع جيد على �ضفر 

و�م��الأو�  كثرو�  و  �ثمرو�  لهم  وق��ال  �هلل  „وباركهم  �لتكوين: 

وعلى طير  �لبحر  �ضمك  على  وت�ضلطو�  و�خ�ضعوها  �لر�س 

�ل�ضماء وعلى كل حيو�ن يدب على �لر�س“. و�إذ� ما �أفرغنا 

�لزر�عة،  �أر��ضي  كل  و�ضممنا  �أ�ضماكها  من  �لمحيطات  كل 

�لطبيعة،  �إز�ء  جديد  لموقف  نحتاج  �إذن؟  �ضنت�ضلط  فعالم 

لكي  �لب�ضرية.  �لمركزية  من طغيان  عام  �ألفي  مع  ولقطيعة 

عليائه.  من  �لإن�ضان  نُنزل  �أن  نحن  علينا  �لب�ضرية،  نخل�س 

�نبعاثات  زيادة  تعتبر  �لكال�ضيكي  �لتوحيدي  �لمنظور  فمن 

للهدف  للو�ضول  �إلهيا  �لمتز�يدة دعما  �لكربون  �أك�ضيد  ثاني 

�لأخروي �لمن�ضود. 

و�إذ� ما �ن�ضغل �لإن�ضان بهذ� �لمو�ضوع لمدة �أطول، فاإنه 

يفكر بهو�س �ضخ�س متخ�ض�س ويحمل معه د�ئما معارفه �لتي 

ل تقبل �أي مهادنة. لي�س �لقليل بكثير، بل �إن فر�س �لبقاء هي 

�لأقل بكثير. لي�ضت �أقل فقط بل وهي مختلفة �أي�ضا، 

لأن �لكو�رث تترى بوتيرة �أ�ضرع مما كنا نظن

ولأن �لخطو�ت �ل�ضغيرة لن تكون كافية

�رتفاع  �ل��ك��و�رث.  بع�س  دون  �لحيلولة  من  نتمكن  لن 

درجة �لحر�رة كلمة لها وقع د�فئ، لكن ترجمتها �إلى �لو�قع 

�لجتماعي �ضتعني مزيد� من �لنزوح �لجماعي و�لمجاعات 

في  �لحياة  �لأنظمة  كل  �ضر�وة.  �لأكثر  و�لحروب  �لأ���ض��و�أ 

و�لم�ضوؤول  �لحيوي.  مجالها  نف�ضد  لأننا  للتقل�س  طريقها 

�لرئي�ضي هو �قت�ضادنا �لقائم على مفهوم خذ �� �ضنع �� �تلف 

�لذي يعمل بالطاقة �لإحفورية. �إن �أمر��س �لر�أ�ضمالية هي 

�لغنية  �لعالم  في  �لوحيدة  و�لقوة  و�لإه���الك.  �ل�ضتهالك 

�لو�ضع، هي  تغيير هذ�  و�لقادرة على  يكفي  بما  و�لمتغلغلة 

�لقوة ذ�تها �لمت�ضببة فيه. وهي لن تفعل ذلك، لذ� فال بد من 

�لتغلب عليها. وتلك هي مهمة ع�ضرنا �لكبرى.

 اإيليا ترويانوف  كاتب �ألماني من �أ�ضل بلغاري، حققت رو�يته »جامع 

�لعو�لم« نجاحا عالميا كبير� وتُرجمت �إلى عدة لغات منها �لعربية. 

�ضدرت له موؤخر� رو�ية »ذوبان جليدي«.

ترجمة: �أحمد فاروق 

نبع ماء حار في �إي�ضلند�

Photo: Charlotte Collins
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�ل�ضغيرة و�لرقع �لخ�ضر�ء حول �لبحر�ت و�لبرك د�خل 

�لزر�عي،  �لإنتاج  و�حات  �إنها  �لمدينية.  �لمنازل  �أفنية 

و�لخ�ضرة  و�لماء  و�ل�ضترخاء.  و�لتاأمل  �لر�حة  و�حات 

�لظليلة هي �لمكونات �لرئي�ضية لهذه �لجزر.

ــة الـــقـــراآنـــيـــة  لي�س من  ــروؤيــ ـــ الــ ــ ــشــــالم  حـــدائـــق الإ�ــ

في  �ل�����ض��دي��دة  �لمعي�ضة  ل��ظ��روف  ن��ظ��ر�  �لم�ضتغرب، 

�لمناطق �لجافة في �ل�ضرق �لإ�ضالمي، �أن تكون للو�حات 

و�لحد�ئق �لمروية مكانة خا�ضة في �لإ�ضالم كما يرد في 

�لأحاديث �لنبوية و�لآيات �لقر�آنية. وخير مثال على هذ� 

�ضورة �لرعد �لآية 35 �لتي تلعب دور� كبير� وي�ضت�ضهد بها 

كثير�: „مثل �لجنة �لتي وعد �لمتقون تجري من تحتها 

�أُكلُها د�ئم وظلُّها وتلك عقبى �لذين �تقو�“. كما  �لأنهار 

�لتي  و�لنعمى  للجنة  بديع  ت�ضوير  �أخ��رى  �آي��ات  في  يرد 

ر بها �لموؤمنون. ف�ضورة �لإن�ضان مثال ل تكتفي بذكر  بُ�ضِّ

ينابيع تتفجر من �لأر�س (�لآيات 5 و ٦)، بل تعد �أي�ضا 

وذللت  ظاللها  عليهم  „د�نية  و�أ�ضجار  و�أع��ن��اب  بكروم 

قطوفها تذليال“ (�لآية 14). �لوفرة و�لنعيم هما �لعاقبة 

و�ل�ضالح  �لتقوى  على  ثابر  لمن  �لآخ��رة  في  �لح�ضنى 

غر�بة  ل  �لب�ضارة،  هذه  على  عطفا  �لدنيا.  �لحياة  في 

خا�ضة  و�لفخمة،  �لر�ئعة  �لدنيوية  �لحد�ئق  تو�ضف  �أن 

حتى  غربا  �لمغرب  من  �لمنت�ضرة  �ل�ضالطين  حد�ئق 

عن  كناية  �لأر�ضية،  بالجنان  �ضرقا  �لمغول  �مبر�طورية 

�لموت. بعد  �لممتعة  �لحياة  وب�ضائر  �ل�ضماوية   �لجنة 

�إن نظرة وتقييما مو�ضوعيين لثقافة �لحد�ئق في �ل�ضرق 

�لإ�ضالمي باعتبارها جزء� ل يتجز�أ من �لثقافة �لمادية 

�لجذور  �إل��ى  �لإ���ض��ارة  تتطلب  �لمنطقة  لهذ�  و�لروحية 

�لجوهرية  فالعنا�ضر  �لظاهرة.  لهذه  �لإ�ضالمية  قبل  ما 

لثقافة �لحد�ئق �لإ�ضالمية ظهرت قبل �لإ�ضالم بع�ضور 

في �لحد�ئق �لمعلقة �لأ�ضطورية �لتي بناها �ضمير �أمي�س 

في بغد�د �لبابلية وكذلك �لحد�ئق �لعظيمة لالأخمينيين 

�لفر�س في باز�رقاد�س وغيرها من �لبالطات في �لقرنين 

�لر�بع و�لخام�س قبل �لميالد. و�لأمر نف�ضه ينطبق على 

�لرومان  �لإغريق، وخا�ضة  كان  �لقديم.  �لغرب  تاأثير�ت 

قد عا�ضو� في حو��ضرهم في كنف فيالت فيها حد�ئق 

تخوم  على  �لريفية  منازلهم  في  �أو  ونو�فير،  خ�ضر�ء 

�لمدن. ب�ضرف �لنظر عن ��ضتمر�ر هذ� �لنمط �لمعي�ضي 

في �إيطاليا �ليوم، نقل �لرومان نمط حياتهم �لممتد عبر 

�ألفي عام �إلى كافة �أ�ضقاع �مبر�طوريتهم �لتي و�ضلت �إلى 

�أقا�ضي �لفر�ت. 

وقد �كت�ضبت �لحديقة في �لعالم �لإ�ضالمي عمقها 

و�ل��روح  �لدين  بين  �لفريد  �لجمع  وبذلك  �لروحاني، 

و�لثقافة، بعد ت�ضبعها ب�ضورة عن فردو�س �ل�ضماء. في 

تعليق مو�ضع على معر�س في برلين حول مو�ضوع »حد�ئق 

�لإ�ضالم« كتبت �ل�ضحفية كاميال بلي�ضين عن دور وقيمة 

وثالثين  مئة  „نحو  �لتالي:  �لنحو  على  �لأر�ضية  �لجنان 

�لجنة  هذه  �هلل،  با�ضم  ناطقا  محمد،  �لنبي  يذكر  مرة 

حيث تجري �لأنهار و�لخمور و�لحليب و�لع�ضل، وظالل 

�لأ�ضجار �لبا�ضقة تمنح �لهناءة و�لبرودة و�لرو�ئح �لزكية 

لالأتقياء،  �ضكنا  و�لرياحين،  �لزهور  بحار  من  تنبعث 

ومتع  ورم���ان  نخيل  ونرج�س،  ورود  فيها  ع��دن  جنات 

وملذ�ت �ضامية لل�ضالحين في �لآخرة. �ضاعد �لمخزون 

�لب�ضري لل�ضور عن �لفردو�س �لخيال �لإن�ضاني ب�ضهولة 

على ��ضتقر�ر �لبناء �لإيماني للم�ضلمين �لذي يقطن فيه 

(فر�نكفورته  �إن�ضان“،  مليون  ومائتي  مليار  �ليوم حو�لي 

�آلغماينه ت�ضايتونغ، 21 /1994/1، �س 35).

ولكن  الــواقــع الدنيوي  اأنــمــاط  ــ  الإ�ــشــالم  حدائق 

في  وح�ضاريا  فنيا  �لر�ئعة  �لآث��ار  هذه  تج�ضدت  كيف 

�أخذنا  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�س  ه��ذ�  �لأر���ض��ي؟  �ل��و�ق��ع 

طبعا،  �لغربية  �لتقليدية،  �لنمذجة  �لعتبار  عين  في 

نموذج  (مثال  للدر��ضة  كخلفية  �لإ�ضالمية  للحد�ئق 

في  �للذة  �لق�ضور، حد�ئق  �لحد�ئق، حد�ئق  موينيهان: 

و�لهند  فار�س  في  حديقًة  »�لفردو�س  �لمو�ضوم:  كتابه 

�لمغولية«، لندن 198٠) �أو �أخذنا تفا�ضيل منطقة ثقافية 

�لخبر�ء  �أف�ضل  بيتروجيوللي،  �آتيللو  فعل  مثلما  بعينها 

يميز  �لإ�ضالميين.  و�لمدينة  �لريف  هند�ضة  �ضوؤون  في 

»للطبيعة،  وتركي  وفار�ضي  عربي  مفهوم  بين  �لأخير 

للريف وللمكان« وبذلك تاأويلهم �لخا�س للجنة �لقر�آنية 

�آ. بيتروجيوللي (�إعد�د):  وتج�ضيماتها �لأر�ضية (�أنظر: 

ينظر  �أينما   .(1995 �ضتوتغارت  �لإ�ضالمية«،  »�لحديقة 

�لمرء �ضيجد �أن �لماء و�لخ�ضرة �لكثيفة �لتي توفر �لظل 

و�لبرودة �لمنع�ضة �� ويف�ضل �أن تكون ثمة �أ�ضجار مثمرة 

�لتي ل غنى عنها في هذه  �لمالمح  �� هي من  وع�ضب 

�لجنة �لأر�ضية.

تتو�فق  و�لم�ضاحة  و�ل��م��وق��ع  �لوظيفة  ع��ن  بعيد� 

بدرجة  �لعمارة  معايير  في  كافة  �لإ�ضالمية  �لحد�ئق 

�لرئي�ضي  بنائها  ومحور  �لفقري  فعمودها  �أكثر.  �أو  �أقل 

هو مجاري �لماء، �ضو�ء في �ضكل حمامات بالغة �لزينة 

وقنو�ت �أو برك تحيطها �أحو��س ورود ومتنزهات ت�ضرح 

(�لع�ضب،  خ�ضر�ء  م�ضاحات  �لجانبين  وعلى  �ل�ضدر. 

�أ�ضكال  في  �ل�ضجير�ت)  �أو  �لأ�ضجار  �لزهور،  �أحو��س 

هند�ضية متعاك�ضة كاإنما في مر�آة. �أكثر �لنماذج �نت�ضار� 

�لنموذج  فهذ�  �لأربعة)،  (�لحد�ئق  باغ«  »جهار  نمط  هو 

�لم�ضاحة  ح�ضب  و�لتعديل  للتقليد  �لقابل  �لرئي�ضي، 

مناطق  مجمل  ف��ي  ي��ت��و�ج��د  �ل��ط��ب��وغ��ر�ف��ي،  و�ل��م��وق��ع 

�لحد�ئق  تكت�ضب  �لإ�ضالمية.  �لحد�ئق  ثقافة  �نت�ضار 

�ضحر� خا�ضا، عندما تزرع على مدرجات تربط مختلف 

�لم�ضممون  ين�س  لم  مياه.  و�ضاللت  درجات  م�ضتوياتها 

من�ضات  �أو  مرمرية  مظالت  �أو  خا�ضة،  �أجنحة  بناء 

كان ال�شرق، اأقله في الع�شور القديمة المتاأخرة والو�شطى، ي�شتهر بفن الحدائق. ثمة تجان�س 

بين الطبيعة والح�شارة في اأح�شن �شوره ل�شالح الطبيعة والإن�شان على حد �شواء. اأما اليوم 

فاإن التمدن والنمو ال�شكاني يهددان فن الحدائق ال�شرقي، اإل اأنه في الآن ذاته مازال يوفر 

العديد من نقاط التوا�شل العقالني مع الطبيعة في الم�شتقبل.

eCkart ehlerS    اإيكارت اإيلر�س

الحدائق في االإ�سالم

هل هي تقليد للحفاظ على البيئة؟

�لتي  �لمعالم  �أول��ى  هي  و�لق�ضور،  و�لجو�مع  �لباز�ر�ت 

زيارة  �لإ�ضالمي.  �ل�ضرق  في  �لغربي  �ل�ضائح  تثير خيال 

قائمة  ح�ضار�ت  عن  جزئيا  �لمعبرة  �لأث��ري��ة،  �لمو�قع 

منذ �آلف �ل�ضنين، �أو بقايا �لحرف �ليدوية �لفنية �لتي 

�أو نتف �لتعبير�ت �لم�ضتمرة  ماز�لت تمار�س حتى �ليوم 

و�لريف  �لمدينة  في  وتقاليدها  �ل�ضعبية  �لثقافة  عن 

تكمل »�لنظرة من �لخارج«، وهذه كثير� ما تكون مب�ضطة 

و�ضطحية.

�لثقافات  لهذه  �لر�ئعة  ل��الآث��ار  �لتقدير  كامل  م��ع 

ل  و�لتاريخي،  �لمحلي  ولتنوعها  معظمها  في  �لمدينية 

قليال.  �إل  وماآلتها  ن�ضوئها  ظ��روف  عن  �ل�ضوؤ�ل  يطر�أ 

�لنيل،  �ضهوب  عن  �لنظر  ب�ضرف  �لماء.  عامل  و�أهمها 

�ل�ضرق  �لغالب على  �لطابع  فاإن  و�لهند  و�لفر�ت  ودجلة 

�لإ�ضالمي هو �ل�ضحر�ء و�لبادية. �لجفاف ونق�س �لمياه 

�لمهيمن  �لعن�ضر  �لماء هو  �لبيئية.  �أبرز خ�ضائ�ضه  هي 

نباتي  غطاء  وجود  ي�ضتحيل  �لحياة.  مناحي  كافة  على 

�لإن�ضاني  و�لن�ضاط  �لحيو�ن  عالم  في  تنوع  �أو  كثيف، 

كافية.  مياه  تو�فر  دون  �لمديني  �لتطور  �أو  �لزر�عة  �أو 

�لو�حات �ضغيرها وكبيرها هي �لمر�كز �لأهم للثقافتين 

وهذه  للغاية.  قاحلة  طبيعة  و�ضط  و�لح�ضرية  �لريفية 

تتبدى على �ضكل م�ضاحات زر�عية مروية، �أو حد�ئق غناء 

وقف  �أو  للحكام  كمنازل  عالية  و�أ�ضو�ر  متقن  بتخطيط 

�ضحر�وي  و�ضط  في  ت�ضتثمر  وم��ز�رع  ب�ضاتين  �أو  ديني، 

�لمنزلية  �لحد�ئق  في  �أي�ضا  تتبدى  �أنها  كما   ، ج��اف 

منظر جوي لمدينة 

�أربيل �لقديمة تظهر 

فيه �لحد�ئق �لبيتية

Photo: G. Gerster.

From: Saudi Aramco
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من�ضوبة في �لجد�ول ومقاعد لر�حة �لقاطنين في �لجنة 

�لأر�ضية. �لبحر�ت، �لنو�فير �أو �ل�ضاللت �ل�ضغيرة تزين 

نهاياتها  وفي  �لرئي�ضية  �لمحاور  بمحاذ�ة  �لمر�فق  �أي�ضا 

بيئاتها  �لو�حات �ضمن  بذلك في حميمية هذه  وت�ضاهم 

�لقاحلة.

خالل  �ل�ضماوية  للحياة  �لأر���ض��ي  �لت�ضوير  �زده��ر 

�لقرون �لأولى لبلوغ �لح�ضار�ت �لعربية �لإ�ضالمية ذر�ها 

و�لثاني ع�ضر، خا�ضة في �ضقعيها  �لحادي  �لقرنين  في 

�لمغربي و�لأندل�ضي وحتى فترة �لحكم �لمغولي في �لقارة 

�لهندية خالل �لقرنين �ل�ضاد�س و�ل�ضابع ع�ضر. من نافل 

�إلى  �أديا  �لزماني  و�لمتد�د  �لمكاني  �لت�ضعب  �إن  �لقول 

وثقافتها.  �لحد�ئق  عمارة  في  مختلفة  و�أ�ضكال  �أنماط 

�لتمايز.  م�ضتويات  على  بينة  دلل���ة  �أع���اله  �ل�����ض��ورة 

�لتاأملي  �لديني  �لطابع  �أن  �فتر�س  عموما ل يخطئ من 

�لأ�ضلي �أزيح مع مرور �لوقت ل�ضالح �لمظاهر �لدنيوية 

�ل�ضلطوية. رويد� رويد� غدت »حد�ئق �لإ�ضالم« »حد�ئق 

في �لعالم �لإ�ضالمي«، �أي �أنها تحولت �إلى �إبد�عات نادرة 

و�ضاللت  ل�ضالطين  تاريخية  وثقافية  فنية  طبيعة  ذ�ت 

و�لبذخ  �لرفاهية  مظاهر  تدمن  �أو  فنية  ح�ضا�ضية  ذ�ت 

وبذلك نظائر جديرة بالمقارنة مع �لحد�ئق �لأوروبية في 

عهود �لحكم �لمطلق في فرن�ضا �أو �لحد�ئق �لنكليزية في 

�لقرنين �لثامن و�لتا�ضع ع�ضر.

الحدائق في العالم الإ�شالمي: �شاحة ترفيه و »رئة 

�لإ�ضالم  في  �لحد�ئق  تحولت  �ليوم  للمدن  خ�شراء« 

من  فهي  كليا.  مختلفة  طبيعة  من  �أر�ضية  فر�دي�س  �إلى 

ناحية �أ�ضبحت �أهد�فا مثيرة لل�ضياحة �لوطنية و�لقومية 

كما  �لمائية  �لتقنية  وميز�تها  �لتاريخية  �لفنية  لرمزيتها 

�أنها تدر �لأمو�ل. �أجمل و�أ�ضهر �لأمثلة على هذ� حد�ئق 

ونو�فير و�أحو��س �لحمر�ء في غرناطة، بمر�فقها �لبديعة 

�لبرتقال،  ب��ي��ار�ت  �ل��دق��ة،  ببالغ  �لمبنية  �لعمار�ت  من 

�أحو��س �لزهور وكل ما ت�ضتهيه �لنف�س من نو�فير وبرك. 

كما �أن �لحد�ئق �لملكية في فا�س، مكنا�س �أو مر�ك�س ل 

فارقة  �إنها عالمة  بل  دينية روحية،  تحمل فقط دللت 

�لماء  وتر�ضيد  �لعمارة  بين  �لر�قي  �لفني  �لتعاي�س  على 

وبناء �لحد�ئق، �أكثر مما هي عالمة على �لديني. و�ضهيرة 

للتاأمل  �أي�ضا تلك �لحد�ئق �لفار�ضية �لتي ل تميل كثير� 

�لديني، بل �إنها كانت بالدرجة �لأولى مالذ� للحكام كباِغ 

َفن في قا�ضان �أو ب�ضاتين �لحكام �ل�ضفويين في �أ�ضفهان، 

�أو باِغ �إرم في �ضير�ز، على �ضبيل �لمثال ل �لح�ضر. �أما 

�إبد�عات  في  فتتمثل  �لإ�ضالم  في  �لحد�ئق  ثقافة  ذروة 

وحد�ئق  دلهي  �إل��ى  وله��ور  كابول  من  �لمذهلة  �لمغول 

�ضاليمار في �ضريناغار / ك�ضمير. على وجه خا�س تبّين 

بحيرة  �ضفاف  على  ومر�فقها  �لمغول  �لقيا�ضرة  حد�ئق 

كانت  �لحد�ئق  �أن  �لمعتدلة  ك�ضمير  مرتفعات  في  د�ل 

تبنى �أ�ضا�ضا لإر�ضاء �لرفاه �لأر�ضي للقيا�ضرة �لم�ضتبدين 

على  �لمغلوبة  �لرعية  ح�ضاب  على  �لمقربين  و�أتباعهم 

هذه  �لظهر.  تق�ضم  ودفوعات  لر�ضوم  �لمعر�ضة  �أمرها 

بع�س من �لأمثلة، دون �لدعاء بكمال �لمعلومات، تج�ضد 

و�حد� فقط من نو�حي فن �لحد�ئق �لإ�ضالمي �ل�ضرقي 

�لتي تده�س �ليوم �لجمهور �لدنيوي وتدفعه لالطر�د في 

�إن�ضاء �لحد�ئق.

�لحد�ئق  تلك  ��ضتخد�م  تز�يد  هي  �لأخ��رى  �لناحية 

مفتوحة  كم�ضاحة  �ضلطوية  �أو  دينية  �أ�ض�س  على  �لقائمة 

للجمهور �لعري�س ومتنزها لأبناء �لمدن في �ضو�حيها �أو 

�لمتنزه  �ل�ضارخة على هذ� هو  �لأمثلة  في نطاقها. من 

(�لحد�ئق  باغ  جهار  �إي��ر�ن.  في  ��ضفهان  و�ضط  �ل�ضهير 

�لأربعة) كان ذ�ت يوم جزء� من منطقة �لق�ضور �ل�ضفوية 

في  �لرئي�ضية  �لمحاور  �أحد  فهي  �ليوم  �أما  وب�ضاتينها. 

و�أ�ضجارها  �لمائية  باأقنيتها  وتتميز  �لمليونية،  �لمدينة 

و�لفنادق  �لحو�نيت  م��ن  قربها  على  ع��الوة  �لظليلة، 

من  كثير  على  ينطبق  نف�ضه  �لأم��ر  وغيرها.  و�لمطاعم 

حالة  �آ�ضيا  و�ضط  �أن  �إل  �لمغرب.  في  �لملكية  �لحد�ئق 

و�لتيمورية  �ل�ضامانية  �لق�ضور  �عتبرت  ��ضتثنائية، حيث 

و�ضو�ها من �لمو�قع �لأثرية و�لجو�مع و�لحد�ئق �لقديمة 

�لعهد  كثيرة خالل  �آخرى  ومو�قع  و�ضمرقند  بخارى  في 

�لقطاعية  �لدينية  �ل�ضلطة  �إل��ى  �إ���ض��ار�ت  �ل�ضوفييتي 

وُجعلت في مرحلة مبكرة متنزهات للجمهور. ب�ضفة عامة 

�لبعيدة  �لأ�ضقاع  في  تقع  �لأر�ضية  �لجنان  معظم  كانت 

�أ�ضو�ر �لمدن. مع �لتطور �لمديني �ل�ضريع في  �أو خارج 

�لمر�فق  ه��ذه  �أغلب  �ضارت  �لإ�ضالمي  �ل�ضرق  بلد�ن 

مناطق  غدت  وبهذ�  �لأخ�ضر.  �لمدينة«  »قلب  في  تقع 

��ضتجمام عامة يقبل عليها �ضكان �لمدن �لمزدحمة في 

�لوقت �لحا�ضر.

لقرون عديدة  يمتد  تقليد  �لإ�ضالم  لحد�ئق  كان  �إذ� 

فقد  و�لثقافة،  و�لفن  �ل��روح  بين  تعاي�ضا  تج�ضد  وكانت 

�كت�ضبت في عالم �ليوم �لعقالني ميزة �إ�ضافية ووظيفة 

خ�ضر�ء«  »رئة  �إلى  تحولها  وهي  بالكاد  �إل  ماألوفة  غير 

قلبت  �لعالية.  �ل�ضكانية  �لكثافة  ذ�ت  �لحو��ضر  ف��ي 

�لمدن  من  �لكثير  �ل�ضيار�ت  وعو�دم  و�لت�ضنيع  �لحد�ثة 

�لهو�ء  تفتقر  بالدخان  خانقة  ح��ر�ري��ة  حا�ضنات  �إل��ى 

�لنقي. وهذ� ي�ضري خا�ضة على ف�ضاء �ل�ضرق �لإ�ضالمي 

خز�نات  �لخ�ضر�ء،  �لم�ضاحات  �أ�ضال.  و�لحار  �لجاف 

�لمياه و�لأ�ضجار مت�ضعبة �لأغ�ضان �لعالية توفر �لبرودة 

�لأول��ى  �لو�ضيلة  ه��و  �لتبخر  �ل��ه��و�ء.  وتنقي  �لمنع�ضة 

لتخفي�س درجة �لحر�رة و�لح�ضول على �لبرودة �لمنع�ضة 

بهذ�  و�لنبات.  �ل�ضجر  و�أور�ق  �لمائية  �لم�ضاحات  عبر 

�لحو��ضر  في  �آنيا  دور�  �ل�ضابقة  �لأر�ضية  �لجنان  تنال 

بالعن�ضر  و�ضفها  يمكن  ولهذ�  موؤ�ض�ضوها.  به  ياأبه  لم 

�لجوهري للجد�ل �لد�ئر حول »�لمدينة �لخ�ضر�ء« ولدور 

�لحد�ئق �لمدينية في مناخ �لمدينة.

�لما�ضي  ومتنزهات  ح��د�ئ��ق  ت��وؤث��ر  ف��ال  �ل��ي��وم  �أم��ا 

�لم�ضتغلة  �لم�ضاحات  �إنما  �لمدينة.  مناخ  في  وحدها 

للزر�عة في �لمدن، بل و�أفنية �لدور �لتي ل تحوي عادة 

�ضوى بركة �ضغيرة ونباتات �لزينة، تخلق و�حات مناخية 

قريبة  �أر�ضية  كجنان  �لمدينة  �ضكان  بها  ي�ضعر  �ضغيرة 

عادة  �لغرف  تبنى  �لدور حيث  باحات  �إن  �ضكناهم.  من 

حول فناء رئي�ضي كما في جميع �أنحاء �ل�ضرق تكاد تكون 

رة لخلق مثل هذه �لو�حات �لمناخية. وح�ضب �لو�ضع  مقدَّ

�لجتماعي ل�ضكانها قد تكون هذه �لدور مجمعات �ضكنية 

بم�ضادر مياه كبيرة تحيطها �أروقة ظليلة وقاعات مهو�ة 

هي مقر�ت موؤقتة لتجار �لمدينة �أو كبار �لمالكين �لذين 

يف�ضلون حياة �لمدينة على حياة �لريف. �لغالبية �لعظمى 

نجد  �أع��اله، حيث  ذكر  كما  متو��ضعة  تظل  �لمنازل  من 

�أ�ضغر �لبرك �لمائية م�ضورة غالبا باأ�ض�س �لنباتات. كما 

�أن �لأفنية �لد�خلية تكون �ضغيرة بحيث تُن�َضر حولها في 

�أ�ضهر �ل�ضيف �لحارة �ضر��ضف م�ضربة بالماء تعد ببع�س 

�لو�حات  و�لنبات على  للماء  �لمتبادل  �لأثر  �إن  �لبرودة. 

�لريف  في  �أي�ضا  ي�ضري  �لمحلية  �ل�ضغيرة  �لمناخية 

تزرع  ل  �لفاكهة  و�أ�ضجار  �لم�ضيجة  فالحد�ئق  و�لقرى. 

فقط بغية �لعائد �لقت�ضادي، بل �إنها �أي�ضا و�حات ن�ضرة 

لأهل  �لريفي  �لو�ضط  في  �لب�ضري  و�ل�ضتجمام  للهدوء 

�لو�حات  بهذه  �لمحيطة  �لمدن  ول�ضكان  و�ل�ضيع  �لقرى 

�لباحثين عن �لر�حة و�ل�ضترخاء.

ــ جنان اأر�شية �إنها وعد في  الحدائق في الإ�شالم 

�لآخرة للم�ضلم �ل�ضالح و�ضاحة ودللة على �لغنى للحكام 

�ضغوط  م��ن  و��ضترخاء  ه��دوء  وو�ح���ات  �لم�ضيطرين، 

�لمرء  يخطئ  ل  �ل��ي��وم.  و�لقرية  �لمدينة  لب��ن  �لحياة 

حين يزعم �أنه لم يعد لالنعكا�س و�لتاأمل �لديني دور في 

�لحد�ئق �لر�ئعة �إل بالكاد. بدل من ذلك �أخذ �لقت�ضاد 

و�ل�ضتهالك �ل�ضبق في ��ضتخد�م �لجنان �لأر�ضية. كما 

�أو  �لقليمي  �أو  �لعالمي  �ضو�ء  �لترفيهي  �ل�ضتهالك  �أن 

�لقريب جد�  �لما�ضي  �لأق��وى. في  �لدور  يلعب  �لمحلي 

برز �لمعنى �لمناخي �لمديني لتلك �لحد�ئق و�لمتنزهات 

في  دربا جديد�  تاأخذ�ن  و�لطبيعة  �لح�ضارة  �لتاريخية: 

�ضبيل �لتعاي�س.

 اإيكارت اإيلر�س  �أ�ضتاذ جيولوجيا متقاعد في جامعة بون.

ترجمة: كامير�ن حوج

مخطط لحد�ئق �ضاليمار في لهور بباك�ضتان

 Crowe, S. – Sh. Haywood: :من كتاب

 The Gardens of Mughul India.

Delhi u.a.O. 1973.
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تريد �أن تعرف �أ�ضباب �لفي�ضانات �لأخيرة وهبوط م�ضتوى 

�لمياه �لجوفية. و�أن تعرف �أ�ضباب �لزدياد �لمتو��ضل في 

�لغبار. وقد  �لمدن و�متالئه بجزيئات  تلّوث هو�ء  ن�ضبة 

يمكن  ل  �لبيئية  �لم�ضكلة  �أن  �لخارجي  �لمر�قب  يعتقد 

�أن تكون مو�ضوعاً للنقا�س في هذ� �لبلد ب�ضبب �ن�ضغاله 

و�ل�ضالم  �لحرب  بكثير كمو�ضوع  �أخطر  �أمنية  بمو��ضيع 

ومجموعات �لمعار�ضة �لم�ضلّحة وم�ضاكل �لبنية �لتحتية 

و�لتد�خل بين �لقوى �لمحلية و�لدولية و�أخير�ً �لمحافظة 

على �إنجاز�ت �ل�ضنو�ت �لأخيرة، وهي مو��ضيع ملّحة عليه 

�أن ي�ضارع ليجد لها حاّلً. رغم ذلك فهذه �لمو��ضيع كلّها 

لم تجعل �لأفغاني ين�ضى بيئته. ثمة �رتباط ثقافي عميق 

بين �لأفغان وبين بيئتهم �لطبيعية وهي ما تز�ل متجّذرة 

في وعيهم منذ قرون. هذ� �لرتباط يمكن ر�ضده ب�ضهولة 

�لكثير  �لكثير  فهناك  وحكاياتهم.  و�ضعرهم  �أمثالهم  في 

�لطبيعة.  و�لتي م�ضدرها  �ل�ضائرة  و�لأمثال  �لأقو�ل  من 

وهذه بع�س �لأمثلة:

كلّما ز�د حمل �ل�ضجرة ز�د �نحناوؤها 

(مثل ي�ضرب على تو��ضع �لحكماء).

تلّوث �لماء �ضببه �لنبع 

(ومعنى ذلك �أن �لأمر �لمق�ضود خطاأ من �أ�ضا�ضه).

تفتقر كابول �إلى �لمال ولكّنها لن تفتقر �أبد�ً �إلى �لثلج.

�ل�ضجرة  كلمات  ��ضتخد�م  تم  كيف  �لمرء  يالحظ 

و�لماء و�لنبع و�لثلج في هذه �لأقو�ل. كما �أن تعلّق �ل�ضّكان 

بال�ضاي �لأخ�ضر منذ �أجيال كم�ضروب مف�ّضل هو موؤ�ّضر 

�آخر على هذ� �لرتباط بالطبيعة. حتى �لرئي�س كارز�ي 

�لأخ�ضر  �ل�ضاي  من  فنجان  وج��ود  على  ع��ادة  يحر�س 

�أمامه على �لطاولة في �لجتماعات �لر�ضمية.

هموم م�شتوردة اأم حقيقية ��ضتدعى مجل�س �ل�ضيوخ 

�لأفغاني مدير مديرية �ل�ضوؤون �لبيئية في �لأيام �لأخيرة 

من �ل�ضنة �لما�ضية لي�ضتجوبه حول بع�س م�ضائل حماية 

�لهو�ء  تلّوث  �أ�ضباب  حول  تترّكز  �لأ�ضئلة  كانت  �لبيئة. 

ووجود تركيز كبير من �لغبار �لناعم  في �لجو و�لأمر��س 

�لرئوية و�لكلوية و�أمر��س �لبلعوم. �لأ�ضجار تختفي وتزد�د 

�لفي�ضانات ب�ضكل ل مثيل له وتتر�كم �لف�ضالت في كل 

مكان. وقد خرجت من مر�قبتي لتلك �لجل�ضة با�ضتنتاج 

�أن ثمة جدّية تاّمة في طرح تلك �لأ�ضئلة و�لح�ضول على 

�أجوبة لها. لم يكن �أحد قد طلب منهم عقد تلك �لجل�ضة. 

لو كانت �أ�ضئلة �أولئك �لأع�ضاء تدور حول طبقة �لأوزون 

�أو �لحّيز �لحيوي لدببة �لقطب �ل�ضمالي �أو �آخر تطور�ت 

تلك  م�ضدر  باأن  �لقول  باإمكاننا  لكان  �لأم��ازون  مناطق 

�لأفغان حّتى  »�ل�ضيوخ«  �ألّحو� على  �لأ�ضئلة هم غربّيون 

�أقنعوهم بطرحها لي�ضنعو� من ذلك كلّه عر�ضاً دعائياً. 

لكن تلك �لجل�ضة تمّيزت بالحيوية و�لإثارة بحيث يمكن 

فعاًل ��ضتبعاد �أي نظرية موؤ�مرة.

لّخ�س م�ضطفى ز�هر، مدير مديرية �ل�ضوؤون �لبيئية، 

في جو�به على �أ�ضئلة »�ل�ضيوخ« �لأ�ضباب �لأكثر جوهرية 

لتلّوث �لبيئة كالتالي: �لزدياد �ل�ضريع لعدد �ل�ضّكان في 

�لكثافة  �زدياد  �لريف.  في  �نخفا�ضه  وبالنتيجة  �لمدن، 

�لخ�ضب  ��ضتخد�م  �لكبيرة.  �ل�����ض��و�رع  ف��ي  �ل��م��روري��ة 

�لبيوت  في  �لحجري  كالفحم  �لأحفورية  و�لمحروقات 

وتر�جع  �نعد�مه  �أو  �لبيئي  �ل��وع��ي  نق�س  و�لم�ضانع. 

�لم�ضاحات �لخ�ضر�ء. 

�لأخ��رى  �لر�ضمية  �لأج��ه��زة  دور  مو�ضوع  عالج  ثم 

فا�ضتكى من عدم �لتعاون ومن غياب �لتفاق فيما بينها. 

تحتّل  ل  طالما  �أكثر  �لو�ضع  „�ضي�ضوء  قاله:  مما  وك��ان 

حماية �لبيئة مكاناً بين �أولويات �لتخطيط �لحكومي“.

وتذكر �لحكومة من جهتها با�ضتمر�ر وجود حدود ل 

�لمو�طنين  د�عية  كبيرة  بيئية  وتحّديات  تجاوزها  يجوز 

�أما �لمو�طنون  �أكبر بالم�ضوؤولية و�لقيام بها.  �إلى �ضعور 

لكّنهم  �لم�ضوؤولية  وتحمل  للتعاون  ��ضتعد�د�ً  يبدون  فهم 

يقولون �أنهم ل ي�ضتطيعون تغيير �ل�ضروط �لعامة. هناك 

فكابول  مثاًل.  و�لجوفية  �ل�ضطحية  للمياه  د�ئ��م  تلويث 

�لمدينة ذ�ت �لأربعة ماليين من �ل�ضّكان لي�س فيها قنو�ت 

�ضرف �ضّحي عامة وهناك حفرة خا�ضة لمياه �لنفايات 

لكل بيت. ولي�س �أمام �لنا�س حل �آخر، كما �أن �لحكومة 

�ل�ضحي.  لل�ضرف  قنو�ت  �إن�ضاء  �إمكانّيات  لديها  لي�ضت 

و�ضبه ذلك يح�ضل فيما يتعلق بتلّوث �لهو�ء. �إن �لبيئة يتم 

تدميرها على كل �لم�ضتويات. وي�ضمع �لمرء بين �لفينة 

و�لأخرى �أ�ضو�تاً تحذيرية وتُقرع �أجر��س �لإنذ�ر. ولكن 

لمن تقرع �لأجر��س في �لو�قع؟

وداعًا اأيتها ال�شماء الزرقاء „يقول �لطبيب �أن علينا 

�أن نحافظ على دفء �لمنزل“. „لقد ��ضتريت هذه �ل�ضنة 

عن  كغ)   5٦٠) كاماًل  خارفار�ً  تزيد  �لخ�ضب  من  كمية 

�ل�ضدرية.  بالنزلة  �لطفل  ي�ضاب  كيال  �لما�ضية  �ل�ضنة 

ي�ضفى  �لأدوية. ربما  من  �لطبيب مزيد�ً  لنا  لقد و�ضف 

و�ضّم  �لكلمات  ه��ذه  �ل��و�ل��د  ق��ال  �لمرة“.  ه��ذه  �لطفل 

�لذي  �لوقت  في  �لم�ضت�ضفى  وغادر  �ضدره  �إلى  �لطفل 

وبتو��ضل.  م�ضموعاً  م��از�ل  �ل�ضديد  �لطفل  �ضعال  كان 

في  للتدفئة  كخ�ضب  ل�ضتخد�مها  �لأ�ضجار  قطع  �إن 

�ل�ضتاء هو تقليد قديم. �لنا�س ت�ضتري �لخ�ضب للتدفئة 

وعي  بدون  �أو  بوعي  �ضو�ء  ذلك  خالل  من  وي�ضاهمون 

�لبيئي  �لبرنامج  �إح�ضائيات  ح�ضب  �لغابات.  بتدمير 

لالأمم �لمتحدة ، فقد �ختفى 5٠% من �لغابات �لتي ل 

تقدر بثمن في هذ� �لبلد، وذلك فقط حتى عام 2٠٠8. 

لحقت بالو�لد و�بنه و�ضاألته �إن كان تلّوث �لبيئة و�ختفاء 

فعاًل  مهموم  باأّنه  فقال  �لقلق  له  ي�ضّببان  ل  �لغابات 

ل  لكّنه  �لمري�س،  �بنه  �إلى  م�ضير�ً  �لبيئة  تلّوث  ب�ضبب 

يفّكر بالغابات.

لي�شت م�شكالت اأفغان�شتان البيئية باأقل من م�شاكله الأمنية جوهريًا. بل اإن من الأ�شوب اأن نقول اأّنهما 

مترابطتان. وت�شطدم المحاولت المترّددة لل�شلطات الم�شوؤولة عن البيئة بنق�س الوعي البيئي لدى 

ال�شّكان. هذا رغم اأن لالأفغان تقليديًاعالقة وثيقة جدًا بالبيئة
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اأنا األّوث، اإذن اأنا موجود

الإ�شكالية البيئوية في اأفغان�شتان

„طفلي مري�س منذ فترة طويلة. لي�س ثمة �أّي تح�ّضن في 

حالته، �إنه يظّل ي�ضعل �لليل بطوله حتى �ل�ضباح. وترتفع 

حر�رته في �لنهار. هل ترى كم �أ�ضبح نحياًل؟“

هذ� ما قاله و�لد يحمل طفله �لمري�س في ذر�عيه 

كان  �إن  ي�ضاأله  لكي  خا�س  م�ضفى  في  �لطبيب  وينتظر 

�أع��و�م.  �لخم�ضة  ذي  �لطفل  لهذ�  �ضيء  فعل  ي�ضتطيع 

„رئتاه  �أجابني:  �لأطّباء؟“  ق��ال  „ماذ�  �ضاألته:  وعندما 

�ضعيفتان، فبمجّرد �أن ي�ضتن�ضق �لغبار و�لدخان تاأتيه هذه 

�لحالة. �أنظر �إلى �ضيالن �أنفه. كل هذ� من �لتلّوث. من 

تلّوث �لماء و�لهو�ء“.

الرتباط بالطبيعة تثير م�ضكلة تلّوث �لبيئة �لنتباه، 

كابول.  �لكبيرة وخا�ضة  �لأفغانية  �لمدن  �لأقل في  على 

�لعثور على �أ�ضباب  فهي تدعو للقلق فعاًل. ولي�س �ضعباً 

ذلك �لقلق. فمن �ل�ضهل �إدر�ك خطورة �لتغير�ت �لمناخية 

و�لبيئية على �لحياة في بلد كاأفغان�ضتان يعي�س 8٠% من 

�ضّكانه  على �لمو�رد �لطبيعة. كما �أن �ل�ضلطات �ل�ضّحية 

�أن تلّوث �لبيئة  �أعلنت  كانت في تموز/ يوليو 2٠٠9 قد 

يودي بحياة 3٠٠ �إن�ضان �ضنوياً في كابول وحدها. ومنذ 

ذلك �لوقت تتو�لى �لت�ضريحات �لم�ضابهة �لتي توؤّدي �إلى 

�إثارة ل �نتباه �ل�ضّكان فح�ضب بل وقلقهم �أي�ضاً. فالنا�س 

�أفغانية على در�جة نارية

من معر�س:

Augenblick Afghanistan, 

Völkerkunde Museum, 

München.

Photo: Nasim Seyamak
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�إذن فاإن هموم �لأفغان تقت�ضر على ما يتعلّق بظروفهم 

�لخا�ّضة ول تتخّطاها كثير�ً بالعادة. �إّنهم ل يفّكرون كثير�ً 

بذوبان �أنهار �لجليد ول بارتفاع من�ضوب �لبحار �أو �ختفاء 

�لدب �لقطبي �أو ثقب �لأوزون، فهم يعتقدون على �لعموم 

�أن ذلك كلّه ل يوؤّثر عليهم وليعنيهم. لي�س لدينا �ضو�طئ 

حديقة  في  للخطر  تتعّر�س  دببه  ول  �لماء  �ضيغمرها 

حيو�ن كابول. �أما م�ضاألة طبقة �لأوزون فلم ي�ضغل �لأفغان 

�أنف�ضهم جدّياً بها.

ولكي �ألفت نظره �إلى �أهمية �لأ�ضجار في تنقية �لهو�ء 

�ضاألت �لرجل عن �ل�ضبب �لذي جعل �لهو�ء يزد�د تلّوثاً في 

�ل�ضنو�ت �لأخيرة بعد قطع كل ذلك �لعدد من �لأ�ضجار. 

كان جو�به مده�ضاً، فقد قال لي وبكثير من �لتاأكيد: “�إن 

هذ� �لتلّوث وهذه �لأمر��س هي �أمور جديدة. لقد جاءت 

يذكر  �أحد  يكن  ولم  بالدنا.  �إلى  �لغربّيين  بمجيء  كلها 

�ضيئاً من هذ� كلّه قبل ذلك”. وعندما �ضاألته كيف تو�ّضل 

�أن  يلبث  ولم  ج��و�ب  على  �أح�ضل  لم  �لنتيجة  هذه  �إل��ى 

�لتحليالت و�ل�ضتنتاجات يمكن  �لنوع من  غادرني. هذ� 

�لعثور عليها ب�ضكل عادي تماماً في �لأو�ضاط �لتقليدية. 

�إنها منت�ضرة جد�ً. و�ذ� �عتبرنا هذ� �لموقف نمطياً  بل 

فيما يتعلّق بالو�قع �لأفغاني و�أمكننا تعميمه ن�ضتطيع �أن 

�لغربيين و�لأفغان  �ل�ضيا�ضيين  �لتفاهم بين  نفهم �نعد�م 

و�ضبب م�ضاكل �لتو��ضل �لد�ئمة بينهم. وهو تو��ضل يتعلّق 

تماماً  �لد�ئم.  �لفهم  �ضوء  وي�ضوبه  �أفغان�ضتان  م�ضير  به 

�لكثيف  �لغبار  في  زرقتها  �ختفت  �لتي  كابول  ك�ضماء 

ووّدعت بذلك �أهل �لمدينة منذ زمن.

تبدو مديرية  اأكثر  اإدارة �شغيرة، ل  البيئة:  حماية 

مو�جهة  في  حقيقي  �ضند  بال  وحيدة  �لأفغانية  �لبيئة 

�لموؤ�ض�ضة  وه��ي  �لكبرى.  �لبيئة  وم�ضاكل  �لتحّديات 

�لر�ضمية �لأولى في تاريخ بلدنا �لتي تهتم ب�ضوؤون �لبيئة. 

تال  وقد  تاريخياً.  حدثاً   2٠٠5 عام  في  تاأ�ضي�ضها  وكان 

ذلك �أّول قانون لحماية �لبيئة في عام 2٠٠٧ �لذي حّدد 

مهام �ل�ضلطات �لر�ضمية في هذ� �لحقل، وخا�ضة مهام 

مهّمتين  �لقانون  ه��ذ�  يت�ضّمن  نف�ضها.  �لبيئة  مديرية 

جوهرّيتين في �ضبيل حماية �لبيئة:

1ً) و�ضع م�ضوّدة قانون بهذ� �لخ�ضو�س.

2ً) مر�قبة �لظروف �لبيئية.

بم�ضاعدة  �ضياغته  ت��م��ت  �ل���ذي  �ل��ق��ان��ون  ي�����ض��رح 

�أخت�ضا�ضيي �لبيئة في �لأمم �لمتحدة طرق وو�ضائل حماية 

�لطبيعية  و�لم�ضادر  و�لغابات  و�لمياه  �لبّرية  �لحيو�نات 

�إلى  �أفغان�ضتان  �ن�ضّمت  فقد  ذلك  عن  ف�ضاًل  �لأخ��رى. 

مجموعة  وهي  �لدولية،  و�لمو�ثيق  �لمعاهد�ت  من  عدد 

من �لخطو�ت �إلى �لأمام �لتي يذكرها �لم�ضوؤولون �لأفغان 

بفخر كاإنجاز�ت حّققوها ويوؤّكدون على �أن جهودهم قد 

وهم  �لمو�طنين.  لدى  �لبيئي  �لوعي  بناء  على  ترّكزت 

يذّكرون بنوعين من �لجهود �لمبذولة ويُثنون على ما جرى 

من مبادر�ت:

1ً)  كا�ضتعد�د �ضركات �لهاتف �لمحمول لنقل �أخبار 

�لبيئة في خطوطها.

2ً)  جمع �لفتاوى و�لجتهاد�ت �لدينية �لتي تخدم 

حماية �لبيئة.

مبادرة  يُعتبر   (SMS) �لن�ّضية  �لر�ضائل  نقل  �أن  ورغم 

محمودة بال �ضك، �إّل �أن �رتفاع �لتكاليف جعل تطبيقها 

محدود�ً. كانت �لر�ضالة �لن�ضية �لأخيرة �لتي تلّقيتها على 

 2٠12 مايو  �أي��ار/   1٦ �إل��ى  تعود  مثال  �لمحمول  هاتفي 

“�إن  م�ضمونها:  وه��ذ�  بالفار�ضية  ق�ضيرة  ر�ضالة  وه��ي 

زر�عة �لأ�ضجار و�ضجير�ت �لزينة وحمايتها و�لعناية بها 

هي جزء من �أخالقيات �لإ�ضالم و�لب�ضرية”.

�أما �لنوع �لثاني من �لجهود فقد بد�أ في 2٧ حزير�ن/ 

يونيو 2٠٠9 وهو بال �ضك بحث طويل �لنف�س. وقد قال 

ممّثلو مديرية حماية �لبيئة في كابول في ذلك �ليوم �أن 

هدفهم هو �إدخال مادة »�لفقه �لإ�ضالمي لحماية �لبيئة« 

في منهاج �لتعليم �لعالي وذلك بم�ضاعدة �لعلماء ووز�رة 

�لتربية و�لتعليم.  وهم يعتقدون �أن من �ضاأن ذلك �أن يوؤّدي 

�إلى هدفين، �لأول هو �أن يعي �لنا�س �أن حماية �لبيئة هي 

�أحد مو��ضيع �لدين �لهامة. �لثاني هو خلق قو�عد فقهية 

�إ�ضالمية لحماية �لبيئة. وهذه �لمادة �لقانونية �� �لفقهية 

يُفتر�س �أن تُدّر�س في �لمد�ر�س بحيث يعرف �لنا�س �أن 

حماية �لبيئة هي جزء جوهري من �لدين.

ومازلنا  �لأفغان.  نفو�س  في  متاأ�ضلة  �لدينية  �لنزعة 

نفرو�  فقد  �ل�ضوفييتي.  �لجي�س  �ضد  جهادهم  نتذّكر 

لقتاله لأّنهم كانو� ي�ضمعون با�ضتمر�ر �أن دينهم في خطر 

ويحتاج �إلى نجدة �لموؤمنين. و�أعتقد �أن �لأفغان كانو� وما 

جندي �ألماني يلعب مع طفل �أفغاني

 Augenblick Afghanistan, :من معر�س

Museum für Völkerkunde, München

Photo: Bundeswehr
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في مقابلة مع مدير التخطيط للوكالة الوطنية لحماية البيئة في اأفغان�شتان )naPa(  �شاألناه عن الجهود 

الر�شمية التي ُتتخذ في  اأفغان�شتان من اأجل حماية البيئة وما هي العقبات التي تواجه ُحماة البيئة. 

taqi akhlaqi    تقي اأخالقي

نحن جميعا نجل�س في قارب واحد

مقابلة مع كاظم هومايون

الموظفين لديكم، ومــا هي  التنظيمي لدائرتكم  وكــم عــدد  الهيكل  لنا  اأن ت�شف  الممكن بداية  فكر وفــن: هل من 

الوليات التي تتواجد فيها فروع المنظمة؟

�لبيئة كموؤ�ض�ضة م�ضتقلة، كان هناك  �لوكالة �لوطنية لحماية  �أن تن�ضاأ  كاظم هومايون: بعد عام 2٠11 وقبل 

ق�ضم  م�ضابه له د�خل وز�رة �لطاقة و�لمياه .  في ذلك �لوقت كان لدينا 2٠٠ موظف، وعندما �أ�ضبح �لق�ضم في 

عام 2٠٠5 م�ضتقال بذ�ته عن باقي �لأق�ضام �رتفع عدد �لعاملين فيه �إلى 4٠٠ موظف ، وحاليا لدينا فروع لهذه 

�لمنظمة في جميع �أنحاء �لوليات �لأفغانية �لبالغ عددها 34 ولية، وقد و�ضل عدد �لموظفين فيها جميعا 

�إلى 85٠ موظفا. 

 

ماهي مهمات الوكالة؟

�أولً يجب علي �أن �أذكر باأن �لوكالة لي�ضت هيئة تنفيذية .  �أما بالن�ضبة �إلى �لمهام فهي ت�ضمل �لتن�ضيق و�لتخطيط 

و�لإ�ضر�ف .  نحن نحاول وبطرق مختلفة رفع �لوعي �لبيئي لدى �لمو�طنين .  كما ن�ضارك �أي�ضا في �إعد�د م�ضاريع 

و�ضن �لقو�نين و�لأنظمة و�لخطط و�أي�ضا ن�ضارك في و�ضع قائمة �لأولويات للمهمات . و�أما على �لم�ضتوى �لعالمي 

فقد �ن�ضممنا �إلى �تفاقيات دولية عدة، �لبع�س منها تم �لتوقيع عليها، و�لبع�س �لآخر ل زلنا على قائمة �لتر�ضيح.       

ماذا حققتم حتى الآن عمليا؟

ل بد �أن �أقول ب�ضر�حة باأنه حتى �لآن لم ن�ضتطع �لقيام بانجاز�ت عملية ت�ضتحق �لذكر وذلك ب�ضبب �ل�ضعوبات 

على م�ضتوى �لبالد .  نحن ما زلنا حديثي �لعهد في هذ� �لمجال وعملنا �إلى �لآن كان ب�ضكل رئي�ضي مقت�ضر� على 

�ضياغة ت�ضريع �لقو�نين ، ولدينا �نجاز�ت بهذ� �لخ�ضو�س، فعلى �ضبيل �لمثال ��ضتطعنا �أن نجعل بع�س �لقو�نين 

و�للو�ئح ولأول مرة نافذة �لمفعول  وذلك على م�ضتوى �لبالد، مثل قانون حماية �لبيئة .   وبالإ�ضافة �إلى هذ�، لقد 

حددنا �لمو��ضفات و�لمقايي�س للحد من �لتلوث �لبيئي �لمتعلق بمو�ضوع محركات �ل�ضيار�ت وحدود �لتلوث .  هذه 

�لمعطيات وعلى �أ�ضا�ضها يتم تحديد �لمخالفات �لبيئية .  وبالتعاون مع وز�رة �لثقافة ��ضتطعنا �أن نجعل »مادة  

�لبيئي لدى �لطالب .   �لوعي  �لمد�ر�س لرفع م�ضتوى  �لدر��ضي في  �لمنهاج  �أن تكون من �ضمن  �لبيئة«  حماية 

وقبل ثالث �ضنو�ت ن�ضحنا وز�رة �لتعليم �لعالي �أن يكون فرع »حماية �لبيئة« من �ضمن برنامج �لتدري�س في كلية 

�لجيولوجيا بجامعة كابول بحيث ي�ضتطيع �لطالب �أن يح�ضلو� في هذ� �لخت�ضا�س على درجة �لبكالوريو�س .  

ن�ضائحنا و��ضت�ضار�تنا في هذ� �لمجال كانت �أبعد من ذلك بهدف �أن يكون فرع »حماية �لبيئة« يُدر�س �أي�ضا في 

�لجامعات �لخا�ضة. نحن نحاول على م�ضتوى �لوليات �أن ن�ضتفيد من قدر�ت تاأثير رجال �لدين و�أئمة �لم�ضاجد 

وذلك بتزويدهم بالمعلومات �لعامة عن �لبيئة، ولهذه �لغاية ننظم �جتماعات ولقاء�ت معهم. وهكذ� نكون قد 

بذلنا جهدنا في �لتاأثير تدريجيا ب�ضكل ملمو�س وناأمل �أن نتمكن من روؤية نتائجها  قريبا.    

لماذا يتدهور الو�شع البيئي في اأفغان�شتان با�شتمرار؟

هناك عدة �أ�ضباب وعو�مل مختلفة �لتي تقوم على تدمير �لبيئة ، مثل: �لنمو �ل�ضخم في عدد �ضكان �لمدن، 

و�رتفاع ن�ضبة �لولدة، و�نت�ضار �لفقر، وتقل�س �لطبقة �لو�ضطى، �لتي هي من �لممكن �أن تكون �لد�عم �لأكبر 

لحماية �لبيئة و�لديمقر�طية و�لحريات �لمدنية. و �لفقر�ء ي�ضعرون باأنهم مجبرون على قطع �لأ�ضجار من �أمام 

منازلهم لتدفئة بيوتهم .  وعدم وجود �لبنية �لتحتية، وعدم وجود ثقافة �ل�ضتخد�م �ل�ضليم للمو�رد �لطبيعية 

بيئيا، و�لت�ضحر و�ختفاء �لغابات  على نطاق و��ضع، حتى �لآن كما نعلم باأن 55% من �لغابات في وليات كونار، 

يز�لون متدّينين وهذه �لحقيقة يعرفها �لإد�ريون �لبيئّيون 

قد  �أنهم  يّدعون  وهم  بذكاء.  ��ضتثمارها  ويحاولون  هنا 

��ضتطاعو� �قناع �لنا�س ب�ضرورة حماية �لبيئة بعد ثالث 

�ضنو�ت من �لعمل من خالل �لقو�عد �لدينية �لمو�فقة. 

وفي حين ي�ضتمر تدمير �لم�ضادر �لطبيعية يّدعي ممّثلو� 

�لإد�رة �لبيئية هوؤلء �أنهم خّففو� من �ضرعة ذلك �لتدمير 

على �لأقّل، و�أن مهّمة حماية �لبيئة تم توكيلها لموؤ�ض�ضة ل 

تحظى �إّل بجزء ي�ضير جد�ً من ميز�نية �لدولة وقد قّيدت 

بحدود مالّية ل ت�ضمح بكثير من �لعمل.

�أن  �لقول  بد من  �ل�ضدق فال  �ضئنا  �إن  مدينتنا بيتنا 

�لخاطئة  و�ل�ضلوكات  و�لجديدة  �لقديمة  �لعاد�ت  بع�س 

�لحرب  �ضنو�ت  خ��الل  بالتدريج  نف�ضها  فر�ضت  �لتي 

على ثقافتنا تلعب دور�ً �أ�ضا�ضّياً في �لتلّوث �لذي �أ�ضاب 

�لبيئة في �لأعو�م �لأخيرة. �لأفغان م�ضتعّدون �أن يفعلو� 

يرمو�  و�أن  يب�ضقو�  �أن  �لعامة:  �لأمكنة  في  �أ�ضياء  ثالثة 

ممار�ضة  خّفت  وقد  يبولو�.  و�أن  �ل�ضارع  في  �لمهمالت 

�لعادة �ل�ضّيئة �لثالثة، لكن كاّل من �لعادة �لأولى و�لثانية 

ل يز�ل يمكن م�ضاهدتها د�ئماً وفي كل مكان. ولتح�ضين 

هذ� �لو�ضع قامت بلدية كابول بكتابة هذه �لجملة في كل 

مكان في �لمدينة وعلى مالب�س موّظفيها �أي�ضاً: »مدينتنا 

مختلفة.  بطرق  �لقول  هذ�  يف�ّضرون  و�لأف��غ��ان  بيتنا«. 

�ل�ضارع  في  فاكهة  ياأكل  كان  مثاًل  �أ�ضدقائي  من  فو�حد 

ورمى ق�ضرتها على �لر�ضيف، وعندما �أبديت �حتجاجي 

�أفعل  �أن  حّر  و�أن��ا  بلدي  „هذه  ق��ال:  �ل�ضلوك  هذ�  على 

هنا ما �أريد”، قالها وكاأنه كان يعني: „�أنا �ألّوث، �إذن �أنا 

موجود”. �أي �أنه كان يريد �إثبات وجوده. وعندما �ضاألته: 

لي  قال  بيتنا؟”  هذ�  مدينتنا،  هذه  �لقول:  ب�ضاأن  „ماذ� 

يرمي  �أي�ضاً”.  بيتي  في  هذ�  �أفعل  فاأنا  „نعم  �ضاحكاً: 

�لأمكنة  وفي  �ل�ضارع  في  �لف�ضالت  �لأفغان  من  �لكثير 

�لأخرى دون �أن يتدّخل �أحد لمنعهم عادة. ولنا �أن نتخّيل 

�لمتو��ضل  �ل�ضلوك  هذ�  �إليها  �أّدى  �لتي  �لكارثة  حجم 

كابول  بلدية  ت�ضتطيع  لن  �لأخيرة.  �لع�ضر  �ل�ضنين  خالل 

ب�ضعار�ت قديمة كهذ� �ل�ضعار: »مدينتنا بيتنا« �إز�لة جبل 

�لقمامة �أبد�ً. ربما كان �لأمر بحاجة �إلى �أقو�ل �أدّق و�أكثر 

فّعالية كي ي�ضتجيب لها �لنا�س ب�ضكل �أكثر وعياً وتحّماًل 

لحق  ما  على  جّيد�ً  �أعينهم  يفّتحو�  ولكي  للم�ضوؤولية 

ببيئتهم من تلويث.

المناجم والتعدين، �شحوة التّنين ورغم كل هذه 

�لم�ضاعب �لحالية فاإن تنفيذ خطط �لت�ضنيع و�لتعدين 

�لأخيرة  �ل�ضربة  ت�ضديد  �ضاأنه  من  �ضيكون  �لمو�ضوعة 

نتائج  �أن  �إذ  و�ل��ن��ادرة.  �لجميلة  �أفغان�ضتان  لطبيعة 

�لحديد  �لتحّريات تفيد بوجود مخزون هائل من  بع�س 

و�لنحا�س و�لليثيوم في �أعماق �لجبال �لأفغانية من ناحية 

�أخ��رى.  ناحية  من  �لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  من  وحقول 

ولعّل �لو�ضع �لأمني وخطورته �لكبيرة على �ل�ضتثمار هو 

�لذي منع �ل�ضركات �لعالمية من �لمبا�ضرة في ��ضتغالل 

هذه �لثرو�ت �لخام �لأفغانية. �إن �نعد�م �لأمن هو �ضيف 

�لأفغانية  �لطبيعة  خّرب  قد  ذ�ته  بحد  فهو  حّدين،  ذو 

�لمناجم  و�ضناعة  �لتعدين  تّنين  يمنع  لكّنه  جهة،  من 

�لعميق  �لقلق  وي�ضود  �أخرى.  �لبالد من جهة  من دخول 

�أ�ضدقاء �لبيئة وحماتها فيما يتعلّق بالأ�ضر�ر و�لتحّديات 

�إّل  تفّكر  ل  �لتي  �لعالمية  �ل�ضركات  عمل  عن  �لنا�ضئة 

بالحفر  ت��ب��د�أ  عندما  و�أرب��اح��ه��ا  �لخا�ّضة  بم�ضالحها 

�أغنياء ب�ضبب  �أننا �ضن�ضبح  و��ضتخر�ج �لمعادن. �ضحيح 

�لمجتمع  على  عالة  نعود  ولن  �لخام  �لطبيعية  ثرو�تنا 

�لدولي، بل �إننا �ضن�ضتطيع �لم�ضاهمة في دعم �ل�ضالم، 

لن  �لجميلة.  طبيعتنا  تخريب  من  بذلك  �ضن�ضّرع  لكّننا 

تعود مياهنا نقّية ولن ت�ضتطيع تربتنا وهو�وؤنا �ل�ضتمر�ر 

يقول  �لآن.  ننتجها  �لتي  و�لثمار  �لنباتات  �إن��ت��اج  في 

عالمية  قوى  م�ضاركة  خالل  من  ن�ضتطيع  „�إننا  رئي�ضنا: 

و�أخرى �إقليمية في ��ضتثمار �لمو�رد �لمعدنية �لأفغانية 

�أن  و�أن ن�ضتطيع  باقت�ضادنا ودعمه  �أن ن�ضمن �هتمامها 

نعي�س �أخير�ً ب�ضالم. وهذ� و�ضع يمكن �عتباره ��ضتثنائياً 

�ل�ضتقالل”.  بعد  ما  مرحلة  في  �لأفغاني  �لتاريخ  في 

�إلى  تفتقر  ماز�لت  �أفغان�ضتان  �إن  �لبيئة  نا�ضطو  ويقول 

و�لمناجم  �لمعدنية  �لثروة  بخ�ضو�س  موّجهة  قو�نين 

وهي لي�ضت في و�ضع يمّكنها من �لدفاع عن م�ضالحها 

�لعمالقة.  �لجن�ضيات  متعددة  �ل�ضركات  مو�جهة  في 

�أن  يمكن  جّيد�ً  �لمدرو�ضة  وغير  �ل�ضريعة  �لقر�ر�ت  �إن 

�إنها  �أفغان�ضتان.  في  �لماأمول  �لتاريخي  �ل�ضالم  تهدد 

�لبلد.  هذ�  في  �لبيئة  م�ضتقبل  �ضتقّرر  معّقدة  عالقات 

وكل �لعو�مل مت�ضابكة في هذ� �ل�ضاأن: �لبيئة مع �ل�ضالم، 

�لثقافة.  مع  و�لقت�ضاد  �ل�ضالم  �لقت�ضاد،  مع  �ل�ضالم 

و�أخير�ً فاإن حياتنا وم�ضتقبلنا مت�ضابكان ومتر�بطان مع 

كل هذه �لعو�مل.

�إلى  �ضمالها  من  �لعالم  بلد�ن  كل  �أن  هي  �لحقيقة 

م�ضالحها.  ور�ء  تجري  غربها  �إلى  �ضرقها  ومن  جنوبها 

ومهّمتنا هي �إيجاد �لتناغم بين تلك �لم�ضالح �لمختلفة 

�إنها  ب�ضالم.  �لعي�س  ن�ضتطيع  كي  �لخا�ضة  وم�ضالحنا 

“مهمة هرقلية”، وهي و�إن لم تكن م�ضتحيلة لكّنها �ضاّقة 

جد�ً. 

 تقي اأخالقي  كاتب و�ضحفي �أفغاني يعي�س في كابول.

ترجمة: ح�ضين �ضاوي�س
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�أن يعطو� �ضوتهم �لنتخابي لمر�ضح  يقدم لهم برنامجا خا�ضا للبيئة ، كما يقال روؤية خ�ضر�ء لالأ�ضياء. �أنا �أعتقد 

�أن �لو�ضع �ضي�ضتمر في �لتدهور طالما مو�ضوع حماية �لبيئة ل يجد له مدخال �إلى عالم �ل�ضيا�ضة.   

�لحكومات  على  �ل�ضغط  ي�ضتطيعو�  ولكي  حقوقهم  عن  �لدفاع  ي�ضتطيعون  حتى  �لنا�س  نوقظ  �أن  نريد  نحن 

�أمام  �لفرن�ضي جاك �ضير�ك  �لرئي�س  �لوعي هو هزيمة  �لتحول في  و�لأح��ز�ب .  هناك مثال و��ضح على هذ� 

�ل�ضتر�كيين �أثناء �لنتخابات �لرئا�ضية وذلك عندما قطع �ضجرة �أمام مجل�س �لمدينة في باري�س ، وب�ضبب هذ� 

�لت�ضرف �ُضتم �لرئي�س �ضير�ك   وو�ضف باأنه �إرهابي �ضد �لبيئة . ولهذ� �أنا متفاءل في �لم�ضتقبل. 

بما اأن الوكالة لي�شت هيئة تنفيذية، اإذن كيف يتم التعاون والتن�شيق لتحقيق برنامجكم مع الهيئة التنفيذية؟

با�ضتمر�ر  تنتقد  �لمالية  وز�رة  �لحكومية حجرة عثرة في طريقنا .  وخا�ضة  �لجهات  تكون  �لأحيان  بع�س  في 

ميز�نيتنا �ل�ضغيرة وتحاول تقييدها ، في حين �ضنويا ي�ضرف �لماليين من �لدولرت على �أثاث مكاتبها، نحن 

نالقي �ضعوبات في فر�س خططنا �لخ�ضر�ء �لإن�ضانية و�لإ�ضالمية، و�لتي هي د�ئما عر�ضة لل�ضوؤ�ل. في ظل 

هذه �لظروف �ضكلنا لجنة �لتن�ضيق �لبيئي في �لعا�ضمة و�أع�ضاوؤها هم من روؤ�ضاء �لتخطيط من جميع �لوز�ر�ت 

و�لمنظمات �لحكومية وي�ضاركون في �لجتماعات �ل�ضهرية.  

نحن ن�ضمح لهم بالم�ضاركة في �لتخطيط و�إبد�ء �لر�أي ونطلب منهم �أن ير�عو� مو�قفنا �لخ�ضر�ء في بر�مجهم 

على �لمدى �لبعيد �أو �لقريب .  �إلى جانب هذ� �ضكلنا لجنة  تحت ��ضم »لجنة لمنع تلوث �لهو�ء« تتاألف من جميع 

نو�ب �لوزر�ء ورئي�س مكتب �لمعايير �ل�ضناعية ومحافظ مدينة كابول، وممثلي �لمجتمعات �لمدنية و�لنقابات  

في �أفغان�ضتان .  جميع �أع�ضاء �للجنة يجتمعون �ضهريا لمناق�ضة �ل�ضبل و�لو�ضائل للحد من تلوث �لهو�ء في كابول، 

لأن �لنا�س قلقون لحد كبير من زيادة تلوث �لهو�ء في كابول .  

و�إذ� تركنا هذه �لمهام للوز�ر�ت فاإنها �ضوف ل تلقى �أية �هتمام منهم .  �ل�ضيء �لوحيد �لذي يمكننا �لقيام به 

�إلى هذ� �لحد ن�ضتطيع  �لقر�ر�ت �ل�ضرورية .  فقط  باإ�ضد�ر  �لوز�رة بتلك �لمهام حتى تقوم  �إبالغ مجل�س  هو 

�لتاأثير وما تعدى ذلك ل ن�ضتطيع فعل �ضيء .  مرة تقدمنا باقتر�ح لت�ضكيل »قوة �ضرطة لحماية �لبيئة« من �أجل 

تنفيذ �لبر�مج �لبيئية ومن �أجل منع تدهور �لبيئة .  هذ� �لقتر�ح رف�س من قبل وز�رة �لد�خلية بحجة �أن جميع 

�لموؤ�ض�ضات �ضتقوم بعد ذلك بتقديم طلباتها من �أجل ت�ضكيل �ضرطة خا�ضة بها .  

هل تتوفر لديكم المكانيات والمعدات ال�شرورية؟

نحن طلبنا �ضتة �أجهزة قيا�س لمر�قبة تلوث �لهو�ء، لكن �إلى �لآن لم نح�ضل �ضوى على جهاز قيا�س و�حد فقط 

ويتم ��ضتخد�مه في مدينة كابول . ول نملك على �أجهزة �أخرى لقيا�س �لتاأثير�ت �لبيئية �لأخرى مثل تلوث �لمياه 

�أو لقيا�س درجة �ل�ضو�ضاء.   

ما هي اأكبر مخاوفكم بالن�شبة اإلى م�شتقبل المناطق الطبيعية الأفغانية؟

معدل  من  مر�ت  ب�ضبع  �أكبر  هي  �ل�ضارة  �لج�ضيمات  فكمية  �لأكبر .   قلقنا  هو  �لهو�ء  تلوث  �ل�ضديد  لالأ�ضف 

�لتنموي  للبنك  �أ�ضعاف مقارنة مع بلد�ن �لمنطقة .  ووفقا لدر��ضة م�ضتركة  �لعالمي وبمعدل ثالثة  �لمتو�ضط 

�لآ�ضيوي فاإن كمية �لج�ضيمات �لخطيرة �لمتو�جدة في �لهو�ء تجاوزت �لخط �لأحمر وتعتبر من بين �لأ�ضباب 

�لمتعددة لأمر��س �لرئة بما في ذلك �ضرطان �لرئة .  نحن قلقون ب�ضبب �لوقود ذي �لنوعية �لرخي�ضة �لتي تحتوي 

على مادة �لر�ضا�س  �لم�ضببة لتلوث �لهو�ء و�لمياه، وكل هذ� ب�ضبب �لبيروقر�طية و�لف�ضاد �لمنت�ضرين في �لبالد. 

ما هي   التدابير التي قمتم بها فيما يتعلق بالتنقيب وا�شتخراج الحتياطيات الطبيعية والتلوث ال�شناعي؟

لالأ�ضف �إن �لتعدين يزيد من تدهور �لبيئة بدء� من �لتنقيب وحتى يتم ��ضتخر�ج �لمعادن من باطن �لأر�س.  من خالل 

تجارب دول �أخرى يتبين لنا �أنها �أحيانا تنفق على �لتد�بير �لبيئية ل�ضتخر�ج �لمعادن �أكثر مما يدر �لمنجم عليها من  

�أرباح .  نحن �أبلغنا وز�رة �ل�ضناعة و�لمناجم مخاوفنا  هذه، و�لوز�رة كانت 

على علم بالم�ضكلة وقامت بان�ضاء ق�ضم خا�س لمو�جهة تلك �لتحديات. 

وقد قام ممثلونا بقر�ءة عقود �لتنقيب قبل �أن يتم �لتوقيع عليها وقدمو� 

�قتر�حاتهم �لالزمة، وهذ� بحد ذ�ته خطوة �إيجابية. وعلى �لرغم من ذلك 

فاإننا نعتبر باأن �لف�ضاد �لمنت�ضر في �لموؤ�ض�ضات �لحكومية هو �لتحدي 

�لأكبر لنا و�لذي من �لممكن �أن يحبط كل جهودنا. 

ثلوج، قرية ب�ضرق �أفغان�ضتان
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ترجمة: م. �أمين �لمهتدي

ونور�ضتان، ننجرهار قد �ختفت منذ عام 19٧9، وتاآكل �لتربة، و�أخير� �لهمال وعدم �كتر�ث �لحكومة.  حتى 

فبع�س  �أولوياتها.  قائمة  على  لي�ضت  �لبيئة  م�ضاألة  لأن  �ضعيفا ،  بالبيئة  �لأفغانية  �لحكومة  �هتمام  كان  �لآن 

�لن�ضو�س �لقانونية ت�ضير فقط �إلى �لدور �لحيوي للبيئة، �لذي له عالقة مبا�ضرة على حياة �لنا�س.  

لالأ�ضف �إن هذ� �لهتمام محدود ومكتوب على �لورق فقط .  فعلى �ضبيل �لمثال، خ�ض�س لميز�نية �لوكالة هذ� 

�لعام 8٧٠.٠٠٠ دولر �أمريكي، بينما ميز�نية �لحر�س �لرئا�ضي هي �أكثر منها ب� 8٠ مرة. ومن هنا باإمكانك �أن 

تعرف مدى �هتمام �لحكومة �لأفغانية بمو�ضوع �لبيئة. 

ما هي الأ�شباب وراء عدم اهتمام الحكومة؟

�ل�ضبب �لأول يرجع �إلى �لنقا�س �لالنهائي للحكومة مع �ل�ضركاء في �لد�خل و�لخارج .  و�ل�ضبب �لثاني هو �أن 

بع�س كبار �لم�ضوؤولين في �لحكومة �أر�ضلو� عائالتهم �إلى �لخارج ليلتحقو� بها بعد �أن تنتهي فترة وليتهم في 

�لحكم .  هذ� يعني �أنهم لن يهتمو� ببيئة �لبلد ول حتى بمجرد �لتفكير فيها . 

كيف ترون الم�شالح الدولية؟

�لتغير�ت �لمناخية و�لبيئية هي �أف�ضل مثال على »�لقرية �لعالمية«، لأن قطع �أخ�ضاب �لغابات في منطقة ما 

يوؤثر �أي�ضا ب�ضكل �ضلبي على مناطق �أخرى .  وهكذ� نجد �أنف�ضنا جميعا في قارب و�حد .  

�لم�ضتركة  �لدولية  �لق�ضايا  تهمهم  �أن معظمهم  �لدولية،  �لمنظمات  ممثلي  مع  لقاء�تنا  علمنا من خالل  لقد 

مثل مو�ضوع �لتلوث �لبيئي وتاآكل طبقة �لأوزون في �لغالف �لجوي.  �لمجتمع �لدولي مهتم بتفا�ضيل �لم�ضاكل 

�لمحلية لبلد ما، مثل تلوث �لمياه �لجوفية و�زدياد �لنفايات �ل�ضناعية و�لبلدية.  

من خالل ع�ضويتنا في بع�س �لتفاقيات و�لمعاهد�ت �لدولية نتعرف على و�جبات �لمجتمع �لدولي وخا�ضة 

لمجموعة �لع�ضرين (G20)، كما نحاول �أن ن�ضتفيد منها من �أجل تح�ضين بيئتنا. على �ضبيل �لمثال: ح�ضلت فيتنام 

في عام 2٠٠9 على 9٧٠ مليون دولر �أمريكي من �أمو�ل لإعادة �إحياء �لتربة �لملوثة لديها. نحن لدينا �لمكانية 

و�لقدرة للح�ضول على �أكثر من 19 مليار دولر �أمريكي وخا�ضة �أن �آثار تغير �لمناخ و��ضحة في منطقة �آ�ضيا 

�لو�ضطى.  

كيف يمكنك اأن ترى اهتمام وتعاون ال�شكان؟ هل حدثت تغيرات في �شلوك ال�شكان في ال�شنوات الأخيرة؟

نعم، لقد نجحنا على �لأقل في توجيه �هتمام �ل�ضكان وو�ضائل �لإعالم �إلى هذه �لم�ضكلة ومنحهم �لوعي .  نحن 

نعلم �أن �لدول �لمتقدمة تبذل على �لأقل 5٠% من جهودها لرفع م�ضتوى �لوعي �لعام .   فيما يتعلق بالوكالة 

�لوطنية لحماية �لبيئة يجب �أن �أقول باأننا نركز ٧٠% �إلى ٧5% من جهودنا على هذ� �لمو�ضوع .     

تتوجه جهودنا على تعليم �لنا�س و�إيقاظ ح�ضهم بم�ضائل �لبيئة، لكي ي�ضتطيعو� في �لنتخابات �لرئا�ضية �لمقبلة 
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قر�ر�ت دولية هادفة للحد من ��ضتخد�م �لوقود �لأحفوري �لذي يعد 

�ل�ضبب �لأهم لرتفاع درجة حر�رة �لر�س.

وحيث �أن �لدول �لعربية كانت موجودة في �لبد�يات وفي خالل 

جميع مر�حل �لتفاو�س حول تغير �لمناخ ب�ضفتها �لإقليمية وب�ضفتها 

جزء من مجموعة �ل� ٧٧ و�ل�ضين و�لتي ت�ضم في ع�ضويتها 133 دولة 

فقد كان لها دور بارز في �إ�ضد�ر �تفاقية �لأمم �لمتحدة لتغير �لمناخ 

و�لتي بنيت على قاعدة �لم�ضاو�ة (equity) ومبد�أ �لم�ضوؤولية �لم�ضتركة 

 (common but differentiated responsibility -CBDR) ولكن �لمتباينة

لجميع �لدول مع �لأخذ بعين �لعتبار �لحتياجات �لم�ضروعه ذ�ت 

�لأولوية للبلد�ن �لنامية لتحقيق نمو �قت�ضادي مطرد و�لق�ضاء على 

�لفقر.

�أهم  من  الــ�ــشــراع العربي الإ�ــشــرائــيــلــي   البيئة والــمــنــاخ مــع 

فاإن  وبالتالي  �لحدود  تعرف  ل  �لبيئة  �أن  �لبيئية  �لدولية  �لمبادئ 

�لإجر�ء�ت �لتي تتخذها دولة �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي توؤثر �ضلبا وب�ضكل 

مبا�ضر على �لبيئة في �لجانبين. ومن �لم�ضلم به �أن �إ�ضر�ئيل ب�ضفتها 

دولة �حتالل فقد تعمدت على مد�ر حكمها و�ضيطرتها على �لأر��ضي 

�أدى  تام وممنهج  ب�ضكل  �لفل�ضطينية  �لبيئة  �إهمال  �لفل�ضطينية على 

على مدى �ضنو�ت �لحتالل �لممتدة منذ عام 19٦٧ �إلى تدمير �لبيئة 

�ل�ضلطة  �لعام 1994 فترة ��ضتالم  وعنا�ضرها �لمختلفة وذلك حتى 

�لأر����ض��ي  على  و�ل�ضيا�ضة  �لحكم  لمقاليد  �لفل�ضطينية  �لوطنية 

�لإ�ضر�ئيلية  و�لنتهاكات  �لع��ت��د�ء�ت  �أن  �إل   .19٦٧ عام  �لمحتلة 

للبيئة �لفل�ضطينية ��ضتمرت و�تخذت منحى �أكثر تطرفا بعد �تفاقية 

�لعتد�ء�ت  هذه  ومن  �لفل�ضطينية  �لوطنية  �ل�ضلطة  و�إقامة  �أو�ضلو 

و�لنتهاكات على �ضبيل �لذكر ولي�س �لح�ضر: نهب �إ�ضر�ئيل لم�ضادر 

�لمائية  �لم�ضادر  كامل  على  ت�ضيطر  �إنها  حيث  �لفل�ضطينية  �لمياه 

�لفل�ضطينية وت�ضتنفذ 82% منها، كما �أن �إقامة جد�ر �ل�ضم و�لتو�ضع 

ر�فقه تدمير �ضامل للبيئة في �لمناطق �لتي بني �لجد�ر فيها وفي 

�لمناطق �لمحيطة و�ضمل ذلك تجريف م�ضاحات �ضا�ضعة من �لأر��ضي 

من  معظمها  �ضجرة  مليون  ون�ضف  �لمليون  على  يزيد  ما  و�قتالع 

�أ�ضجار �لزيتون �لمعمرة و�لتي تم �ضرقة معظمها وزر�عته في �لد�خل 

�لإ�ضر�ئيلي �أو في �لم�ضتوطنات �لجاثمة على �لأر��ضي �لفل�ضطينية، 

�لخطرة  �ل�ضناعية  �لنفايات  �إلقاء  �لع��ت��د�ء�ت  هذه  ت�ضمنت  كما 

�لخارجة من  �لمجاري  �إلقاء مياه  �لفل�ضطينية وكذلك  �لأر��ضي  في 

�لم�ضتوطنات في �لأودية �لمائية مما يوؤدي �إلى تلويثها وتلويث �لمياه 

�لجوفية �لتي تعتبر �لم�ضدر �لأ�ضا�س للمياه في فل�ضطين، وي�ضاف 

�لأخير  �لإعتد�ء  �لحرب على غزة في عام 2٠٠8 وكذلك  �إلى ذلك 

عليها في �لعام 2٠12 وقد �أ�ضدر برنامج �لأمم �لمتحدة للبيئة عدة 

در��ضات حول �أثر �لإحتالل �لإ�ضر�ئيلي على �لبيئة �لفل�ضطينية ومنها 

تقييم �لأ�ضر�ر �لبيئية بعد �لن�ضحاب من �لم�ضتوطنات �لتي جثمت 
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البيئة والتغير المناخي

فل�شطين والمنطقة العربية مثال

دول  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أهم  من  �لبيئية  و�لم�ضاكل  �لبيئة  تعتبر 

�لعالم �ضعوبا وحكومات وعلى ر�أ�س هذه �لتحديات �لتغير �لمناخي 

�لناجم عن ظاهرة �لحتر�ر �لعالمي نتيجة لتر�كم غاز�ت �لدفيئة في 

�لغالف �لجوي و�لذي يعتبر �ضاغال م�ضتركا للب�ضرية. ومع �ختالف 

�لتحديات  هذه  مع  �ل��دول  مختلف  بها  تتعامل  �لتي  �لأهمية  مدى 

طويلة  بقائمة  تتميز  �لعربية  �لدول  فاإن  �لأولويات  لختالف  نتيجة 

�لمناخي  و�لتغير  �لبيئة  ت�ضبق  �لتي  و�لأول��وي��ات  �لهتمامات  من 

ويتربع على ر�أ�س �لقائمة: �لخطط �لتنموية �لقت�ضادية و�لجتماعية 

�لم�ضتد�مة ومنها �لحد من �لبطالة ومكافحة �لفقر وتاأمين �لخدمات 

�لتعليمية و�ل�ضحية �لأ�ضا�ضية ل�ضعوبها �لمتنامية �لتي تت�ضم بمعدلت 

نمو مرتفعة، ول تعتبر فل�ضطين ��ضتثناًء من هذه �لقاعده بل تن�ضجم 

معها تماماً.

حقيقة  �لأخيرة  �لآون��ة  في  �أ�ضحى  �لمناخي  �لتغير  �أن  وحيث 

علمية ليرقى لها �ل�ضك ودعم ذلك �لم�ضاهد�ت و�ل�ضو�هد �لتي ل 

متطرف  ومناخ  طق�س  مظاهر  من  �لعالم  دول  مختلف  في  تح�ضى 

�أو  جد�  �لمرتفعه  �لحر�رة  ودرج��ات  و�لفي�ضانات  �لأعا�ضير  مثل 

�لمنخف�ضة جد� وكذلك موجات �لجفاف و�لحر�ئق �لتي ق�ضت على 

مئات �لماليين من �لأ�ضجار وي�ضاف �إلى ذلك جميعا �رتفاع م�ضتوى 

�ضطح �لبحر بما يوؤثر �ضلبا على �لمناطق �ل�ضاحلية �لتي تعتبر عادة 

�ل�ضاطئية.  �لدول  لمعظم  و�ل�ضياحية  �لقت�ضادية  �لمر�كز  �أهم  من 

�لعديد  ت�ضجيل  �ضهدت  �لأخيرة  �ل�ضنو�ت  �أن  بالذكر  �لجدير  ومن 

و�لعو��ضف  و�لفي�ضانات  �لحر�رة  درجات  في  �لقيا�ضية  �لأرقام  من 

تلك  عن  �لناجمة  �لمادية  �لخ�ضائر  قيمة  في  وكذلك  �ل�ضتو�ئية 

�لكو�رث.

�لبيئية  �لهيئات  من  �لعديد  �إن�ضاء  تم  �لدولي  �لم�ضتوى  وعلى 

�لأمم  برنامج  �أهمها  يعتبر  و�لتي  �لدولي  �لبيئي  للعمل  �لناظمة 

�لمتحدة للبيئة وكذلك تم تبني �لعديد من �لتفاقيات �لبيئية �لدولية 

و�لتي يعتبر �إعالن �ضتوكهولم في �لعام 19٧2 �لقاعدة �لأ�ضا�س لها 

�نبثق عنه  �إعالن ريو دي جانيرو و�لذي  �لعام 1992  ثم تالها في 

�لحيوي،  و�لتنوع  و�لت�ضحر  �لمناخ  تغير  حول  �لثالث  �لتفاقيات 

�تفاقية  �لتفاقيات منها  �لعديد من  تم ولدة  �لتاريخين  بين  وفيما 

فيينا حول �لمو�د �لم�ضتنفذة لطبقة �لأوزون ثم بروتوكول مونتريال 

�لمجال�ت  �ضتى  في  و�لفرعية  �لرئي�ضية  �لتفاقيات  من  و�لعديد 

�لبيئية. 

من  �لعديد  م��ع  ويتقاطع  ج��د�  مت�ضعب  �لمو�ضوع  �أن  وحيث 

��ضتعر��س  �لمقال  هذ�  في  ف�ضيتم  و�لحياتية  �لتنموية  �لقطاعات 

�ضريع ومخت�ضر من وجهة نظر �لكاتبين لهذه �لتحديات في فل�ضطين 

و�لمنطقة �لعربية.

وال�شرق  فل�شطين  في  والمناخية  البيئية  التحديات  اأهــم 

الأو�شط تعتبر �إد�رة �لنفايات �ل�ضلبة و�ل�ضائلة �ل�ضناعية و�لمنزلية 

وتدهور  �لمختلفة  �ل�ضناعات  عن  �لناتج  �لتلوث  �إل��ى  بالإ�ضافة 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أهم  من  �لمناخي  و�لتغير  �لبيئية  �لم�ضادر 

ذ�ت  �أو  للبيئة  وز�ر�ت  �إن�ضاء  تم  وقد  �لعربية.  و�لمنطقة  فل�ضطين 

عالقة بالمو�ضوع �لبيئي في �لعديد من دول �لمنطقة بحيث �أخذت 

على عاتقها �إد�رة �ل�ضان �لبيئي في دولها وقد كانت هذه �لوز�ر�ت 

�لأم��ور  لمختلف  �لناظمة  و�لقو�نين  �لت�ضريعات  �إ�ضد�ر  في  ر�ئ��دة 

و�لمو��ضيع �لتي تالم�س �لمو�ضوع �لبيئي وقد كان لها �ليد �لطولى 

في �لدفاع عن �لبيئة وعنا�ضرها �أمام مختلف �لتحديات �لتي تو�جه 

هذه �لدول. 

و�لموؤتمر�ت  �لمحافل  �ضتى  دولها في  �ل��وز�ر�ت  كما مثلت هذه 

�لبيئية �لدولية و�لإقليمية. �أما في فل�ضطين فقد �أن�ضئت وز�رة �ضوؤون 

�لبيئة في �لعام 1998 و�ضدر قانون �لبيئة رقم (٧) لعام 1999 وكانت 

م�ضتوى  على  بيئية  وقو�نين  ت�ضريعات  ت�ضدر  �لتي  �لدول  �أو�ئل  من 

�لمنطقة �لعربية. 

بال �ضك �أن �لمنطقة �لعربية وفل�ضطين على وجه �لخ�ضو�س كانت 

تو�جهها،  �لتي  �لبيئية  بالتحديات  كبير  ووعي  در�ية  ز�لت على  وما 

قدرتها  من  كبير  ب�ضكل  حدت  قد  �لطويلة  �لأولويات  قائمة  �أن  �إل 

على �لتعامل معها بم�ضتوى �لتحدي و�لتهديد، وربما �عتبرت بع�س 

�لم�ضتويات �ل�ضيا�ضية �لعليا �لمو�ضوع �لبيئي نوعا من �لترف �لز�ئد 

ولم تكن على �إطالع بمدى �لمخاطر �لناتجة عن عدم �لت�ضدي لهذه 

�لمطلوب.  وبالم�ضتوى  �لجد  محمل  على  حملها  و�أهمية  �لتحديات 

�لعربية  �لمنطقة  في  �لقر�ر  �ضناع  توعية  �أن  �لكاتبان  يعتبر  ولهذ� 

يعتبر من �لأهمية بمكان حيث �أن �لإجر�ء�ت �لحتر�زية في �لتعامل 

�لدول  هذه  على  يوفر   (proactive approach) �لبيئية  �لتحديات  مع 

مبالغ طائلة قد ت�ضطر لها في حال وقوع هذه �لكو�رث وعلى �ضبيل 

�لمثال �لفي�ضانات وموجات �لجفاف وخالفه.

بمكانة مرموقة في  تتمتع  �لعربية  �لدول  باأن  بالذكر  كما يجدر 

�لمفاو�ضات �لبيئية �لدولية وخ�ضو�ضا مفاو�ضات تغير �لمناخ حيث 

للنظر  بح�ضور لفت  تتمتعان  وم�ضر  �ل�ضعودية  �لعربية  �لمملكة  �أن 

في هذه �لمفاو�ضات حيث �أن �ل�ضعودية تتميز بطاقم تفاو�ضي عالي 

�لكفاءة ومنقطع �لنظير من حيث �لخبرة و�لقدرة �لتفاو�ضية وقد �حتل 

�لعديد من �ل�ضعوديين مر�كز مرموقة في �لهيئات �لتفاو�ضية �لدولية 

وربما يعزى ذلك �لهتمام وعلى هذ� �لم�ضتوى لأهمية �لمفاو�ضات 

ونتائجها على �قت�ضادها و�قت�ضاد �لدول �لمنتجة للنفط وخ�ضو�ضا 

�لمنافح  �لدو�م  على  كانت  وبالتالي  �لخليجي.  �لتعاون  مجل�س  دول 

و�لمد�فع ب�ضدة عن م�ضالح هذه �لدول نتيجة لتاأثر �قت�ضادياتها باأية 

و�د جاف يقع بين قطاع غزة و�إ�ضر�ئيل

Photo: Stefan Weidner
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بالتغير  �لمعنية  �لدولية  �لحكومية  �لهيئة  مع  �لت�ضال 

.IPCC لمناخي�

�لمتحدة  لالأمم  �لعامة  �لجمعية  في  �لت�ضويت  بعد 

على رفع م�ضتوى تمثيل فل�ضطين �إلى م�ضتوى دولة مر�قب 

�إلى  �لموؤتمر  �لتمثيل في  رفع  �لفور  تم على  غير ع�ضو 

ت�ضارك  وبالتالي   .(Observing State) �ضفة دولة مر�قب 

�لأطر�ف  لموؤتمر�ت  �لدورية  �لجتماعات  في  فل�ضطين 

مما  مر�قب  ب�ضفة  �لمناخ  لتغير  �لإطارية  �لتفاقية  في 

يعني �أن للوفد �لفل�ضطيني حق �لم�ضاركة في �لمفاو�ضات 

�لقر�ر�ت  على  �لت�ضويت  في  �لحق  دون  و�لجتماعات 

ودون �لحق في �لم�ضاركة في �لأج�ضام و�لهيئات �لمنبثقة 

�ضناديق  من  �ل�ضتفادة  حق  دون  وكذلك  �لموؤتمر  عن 

�لتمويل �لدولية ذ�ت �لعالقة بالتغير �لمناخي و�لتي تزيد 

عن 2٠ �ضندوق تقدر ميز�نياتها بع�ضر�ت �لمليار�ت وذلك 

�لتفاقية.  على  موقعه  دولة  لي�ضت  فل�ضطين  �أن  بحجة 

ومن �لجدير بالذكر �أن فل�ضطين ع�ضو كامل �لع�ضوية في 

مجموعة �ل� ٧٧ و�ل�ضين و�لتي تعتبر من �أهم �لمجموعات 

�لنامية  �ل��دول  معظم  وتمثل  �لتفاقية  في  �لتفاو�ضية 

وعادة ما تجتمع قبل موؤتمر�ت �لأطر�ف لتن�ضيق وتوحيد 

�أن  �ل�ضدد  هذ�  في  �لإ�ضارة  ونود  �لتفاو�ضية.  �لمو�قف 

مع  وبالتن�ضيق  عامين  من  �أكثر  ومنذ  حاولت  فل�ضطين 

مجموعة �ل� ٧٧ و�ل�ضين �لح�ضول على قر�ر من موؤتمر 

�ضناديق  من  �ل�ضتفادة  �إمكانية  �ضمان  بهدف  �لأطر�ف 

�لإ�ضتر�تيجيات  تنفيذ  من  تمكينها  بهدف  �لمناخ  تغير 

وكذلك  �لمناخي  بالتغير  �لخا�ضة  �لوطنية  و�لخطط 

تمكينها من تنفيذ �لم�ضاريع �لمتعلقة بالتكيف مع �لآثار 

�ل�ضلبية للتغير �لمناخي مع �لعلم باأن فل�ضطين لم تكن في 

يوم من �لأيام من �لدول �لم�ضببة للتغير �لمناخي �لعالمي 

و�إنها في �لوقت ذ�ته من �ل�ضحايا �لتي تعاني ب�ضدة من 

�آثاره وعلى مختلف �ل�ضعد و�لقطاعات و�أهمها في مجال 

�لم�ضادر �لمائية و�لأمن �لغذ�ئي وخ�ضو�ضا �أن فل�ضطين 

تعتبر من �لدول �لتي يمثل فيها �لقطاع �لزر�عي ع�ضباً 

هاماً لالقت�ضاد �لوطني فيها ولالأ�ضف لم تتمكن فل�ضطين 

من  �لكامل  �لدعم  رغم  �لقر�ر  هذ�  على  �لح�ضول  من 

مجموعة �ل� ٧٧ و�ل�ضين �إل �أن معار�ضة �لوليات �لمتحدة 

للمطلب �أعاق من �لمو�فقة عليه حتى تاريخه.   

المناخي  والتغير  ال�شائدة  التقليدية  المعارف 

على م�شتوى فل�شطين ل�ضك باأن �لمعارف �لتقليدية 

�لبيئية  �لتحديات  مع  �لتعامل  كيفية  من  �أهميتها  تنبع 

فل�ضطين  على  مر  فلقد  �لمناخي.  �لتغير  هنا  ونخ�س 

من  و�أخ����رى  �ل��ج��ف��اف  م��ن  ف��ت��ر�ت  ع��م��وم��ا  و�لمنطقة 

�لفي�ضانات ولقد تعامل معها �لمجتمع �لفل�ضطيني وكون 

خبرة يجب �ل�ضتفادة منها و�ل�ضتثمار فيها. ونود �أن نذكر 

بق�ضة �لنبي يو�ضف علية �ل�ضالم �لتي وردت في �لقر�آن 

�لكريم حول تو�لي �ضنو�ت �لجفاف �ل�ضبعة وكيفية �إد�رة 

�لأزمة بنجاح، وكذلك هناك �لعديد من �لأمثلة �لم�ضابهة. 

باأن �لمعارف �لتقليدية تعتبر �أحد �لأعمدة  ونذكر �أي�ضاً 

�لتخطيط  عند  �لدولي  �لمجتمع  ياأخذها  �لتي  �لهامة 

للتكيف مع �آثار �لتغير �لمناخي.

�لأ�ضباب  �أحد  تعتبر  �لر�ضيدة  غير  �لممار�ضات  �إن 

�أنظمة  ومنها  �لمناخي  و�لتغير  �لبيئي  للتدهور  �لموؤدية 

�ل�ضتهالك �لتي قد يكون �أحد �أ�ضبابها �لعوز و�لفقر من 

�ل�ضغط  وبالتالي  وغيره  جائر  وتحطيب  ع�ضو�ئي  رعي 

على �لم�ضادر �أو �أن يكون ب�ضبب نمط �ل�ضتهالك �لترفي 

كما في بع�س �لدول �لغنية �قت�ضادياً في �لمنطقة. 

�لدول  في  �لب�ضرية  �ل�ضتهالك  �أنماط  باأن  �ضك  ل 

�لمناخي  للتغير  �لموؤدية  �لأ�ضباب  �أه��م  من  هي  �لغنية 

و�لتدهور �لبيئي. وخ�ضو�ضا عندما نعلم �أن �لإد�رة غير 

يعتبر  و�لتي  �لمتاحة  �لم�ضادر  ��ضتخد�م  في  �لر��ضدة 

�لطاقة  م�ضادر  وخ�ضو�ضا  متجدد  غير  منها  �لكثير 

�لأحفورية، يوؤدي �إلى تدهور بيئي ينعك�س �ضلباً وي�ضاعف 

من م�ضكلة �لتغير �لمناخي �لمت�ضارع. ون�ضير كذلك �إلى 

�أن  نعلم  عندما  وخ�ضو�ضاً  �لغذ�ئية  �لإ�ضتهالك  �أنماط 

 15.٠٠٠ ي�ضتهلك  �لبقري  �للحم  من  و�ح��د  كيلو  �إنتاج 

لتر من �لمياه بينما ي�ضتهلك �إنتاج �لكيلو غر�م من �لأرز 

13.5٠٠ لتر وكيلو �لقمح 1.5٠٠ لتر من �لمياه. ولقد 

وتم   2٠٠2 �ل��ع��ام  ف��ي  �لمائية  �لب�ضمة  م�ضطلح  ظهر 

تاأخذ  �لتي  �لمياه  ��ضتخد�م  على  موؤ�ضر  باأنها  تعريفها 

في �لح�ضبان كل من �ل�ضتخد�م �لمبا�ضر وغير �لمبا�ضر 

للمياه من قبل �لم�ضتهلكين �أو �لمنتجين. وتعرف �لب�ضمة 

�لكلي  بالحجم  لموؤ�ض�ضة  �أو  لمجموعة  �أو  للفرد  �لمائية 

و�لخدمات  �ل�ضلع   لإن��ت��اج  �لم�ضتخدمة  �لعذبة  للمياه 

تنتجها  �لتي  �أو  �لمجتمع  �أو  �لفرد  قبل  من  �لم�ضتهلكة 

�ل�ضركة. وقد قدرت �لب�ضمة �لمائية لمو�طني �لوليات 

لل�ضخ�س  �ضنويا  مكعب  متر   284٠ بحو�لي  �لمتحدة 

�لو�حد، بينما في �ليابان حو�لي 138٠ متر مكعب وفي 

�ل�ضين حو�لي 1٠٧٠ متر مكعب �ضنويا. ون�ضير هنا �إلى 

تقرير بريطاني ن�ضر في �أو�ئل �لعام �لحالي �أكد على �أن 

�لقمامة  في  يرمى  تقريبا  بالعالم  �لمنتج  �لغذ�ء  ن�ضف 

وكذلك  �لنقل،  وو�ضائل  و�لتخزين  �لح�ضاد  �أعمال  ل�ضوء 

�ل�ضلوك غير �لر�ضيد للبائعين و�لم�ضتهلكين. وهذ� ي�ضير 

�إلى �أن كميات هائلة من �لمياه ومو�د ومدخالت �لإنتاج 

تهدر ناهيك عن �لتلوث �لم�ضاحب لعمليات �لإنتاج. 

 د. زياد الميمي  �أ�ضتاذ بكلية �لهند�ضة �لمدنية في جامعة بيرزيت 

ومتخ�ض�س في �إد�رة �لمو�رد �لمائية.

 م. ن�شال كاتبة  مدر�س بجامعة بيرزيت.

تلوث بيئي

مقطع من �لجد�ر �لعازل

قرب قلنديا
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على �أر�س �لقطاع وتم تدميرها من قبل قو�ت �لإحتالل قبل �إخالئها 

�أ�ضدرت  كما  �لحرب على غزة،  بعد  �لبيئية  �لأ�ضر�ر  تقييم  وكذلك 

وز�رة �ضوؤون �لبيئة در��ضة حول �أثر �لجد�ر على �لبيئة �لفل�ضطينية.

بال�ض�افة لكل ما ذكر فق�د كان لالحت�الل دور غير مبا��ضر �أدى 

�ضيطرة  نتيجة  �لمتاحة  �لبيئية  �لم�ضادر  على  �ل�ضغط  زي��ادة  �إل��ى 

�لإحتالل على ما يقارب من ٦2% من �لأر�س �لفل�ضطينية و�لتي تم 

�ل�ضيطرة  ت�ضمن  و�لتي  �أو�ضلو  �تفاقية  �ضمن  ج)  (�أر��ضي  ت�ضنيفها 

�إلى ذلك  ي�ضاف  �لأر��ضي.  و�لإد�رية على هذه  �لأمنية  �لإ�ضر�ئيلية 

منع �إ�ضر�ئيل �ل�ضلطة �لوطنية �لفل�ضطينية من تنفيذ �لم�ضاريع �لبيئية 

�لوطنية مثل �إن�ضاء مكبات �لنفايات �لمركزية ومحطات معالجة �لمياه 

�لعادمة و�لتي تحتاج �إلى �إذن من �لطرف �لإ�ضر�ئيلي قبل تنفيذها.

�أثر  ح��ول  �لدر��ضات  من  �لعديد  �إج��ر�ء  تم  فقد  �لعموم  وعلى 

ركزت  وكذلك  �لفل�ضطينية  �لبيئة  على  �لإ�ضر�ئيلي  �لعربي  �ل�ضر�ع 

بع�س هذه �لدر��ضات على �أثر �لتغير �لمناخي على �ل�ضر�ع �لعربي 

�لإ�ضر�ئيلي و�أثره على �لأمن في �لمنطقة وقد �ضدرت هذه �لدر��ضات 

من قبل �لعديد من مر�كز �لبحث �لأوروبية وقد �أ�ضارت بو�ضوح �إلى 

لتغير  �ل�ضلبي  �لأث��ر  م�ضاعفة  في  خطير�  دور�  يلعب  �لإحتالل  �أن 

�لمناخ على �لتنمية و�لأمن �لمائي و�لغذ�ئي في فل�ضطين و�لمنطقة 

عموما مع �لأخذ بعين �لعتبار �أن �لم�ضادر �لمائية �لمحدودة �ضتكون 

�لعن�ضر �لأهم من حيث تاأثرها بالتغير �لمناخي حيث �أن �لتوقعات 

ت�ضير �إلى �أن كميات �لأمطار �ضتنخف�س حو�لي 2٠% حتى �لعام 2٠5٠ 

و�أن درجات �لحر�رة �ضترتفع بمعدل 2.٦-5.2 درجة مئوية مع نهاية 

�لقرن �لحالي وكذلك من �لمتوقع مع نهاية �لقرن �أن يجف نهر �لأردن 

ب�ضكل �ضبه كامل.  

تكيف الدول العربية مع التغير المناخي كما ذكر في �لمقدمة 

مع  بالتكيف  �لخا�ضة  �لإج��ر�ء�ت  من  بالعديد  �لعربية  �ل��دول  تقوم 

�آثار �لتغير �لمناخي وكذلك في مجال �لحد من �لنبعاثات لغاز�ت 

�لدفيئة. وتلخ�س تقارير �لإبالغ �لوطنية �لدورية �لمرفوعه من قبل 

�لدول �لعربية �إلى �ضكرتارية �إتفاقية �لأمم �لمتحدة �لإطارية لتغير 

مع  �لتعامل  في  دولة  كل  قبل  من  �لمبذولة  �لوطنية  �لجهود  �لمناخ 

تغير �لمناخ.

موؤتمر�ت  �لتفاق خالل  تم  فقد  �لعربية  �لجامعة  �ضعيد  وعلى 

�لقمة �لعربية �لمتعددة على �إعالن عربي موحد يمثل موقف �لدول 

�لعربية من مفاو�ضات تغير �لمناخ كما �أ�ضدرت جامعة �لدول �لعربية 

�إعد�دها  تم  و�لتي  �لمناخي«  �لتغير  مع  للتعامل  �لعربية  »�لخطة 

�لمناخي  �لتغير  مجال  في  �لعرب  �لخبر�ء  بين  و�لتن�ضيق  بالت�ضاور 

وتعتبر �لخطة منهجا ونموذجا متميز� ناأمل �أن يجد طريقه للتنفيذ 

على �أر�س �لو�قع.

ال�شوت الفل�شطيني والمحافل الدولية فيما يخ�س التغير 

في  ت�ضارك  فل�ضطين  كانت   2٠12/11/29 تاريخ  حتى  المناخي 

موؤتمر�ت �لأطر�ف �لخا�ضة بالإتفاقية �لإطارية لتغير �لمناخ ب�ضفة 

كيان مر�قب (Observing Entity) حيث �ضاركت فل�ضطين في �لموؤتمر 

تر�أ�ضه  بوفد  كوبنهاجن  في  عقد  و�ل��ذي  لالأطر�ف  ع�ضر  �لخام�س 

وز�رة  من  وفود  ع�ضويته  في  و�ضم  فيا�س  �ضالم  د.  �ل��وزر�ء  رئي�س 

�لموؤتمر  تم في  وقد  �لخارجية.  ووز�رة  �لمياه  و�ضلطة  �لبيئة  �ضوؤون 

�لإعالن عن �لإ�ضتر�تيجية �لوطنية للتكيف مع تغير �لمناخ. وتعتبر 

نقطة  وكذلك  �لتفاقية  مع  �لت�ضال  نقطة  هي  �لبيئة  �ضوؤون  وز�رة 
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وهناك ثالثة �أمثلة تدلل على �لتحّول �لتاريخي و�لمعا�ضر للمناخ 

و�لبيئة �لطبيعية في ه�ضبة �إير�ن و�لمناطق �لمحيطة بها. وهي:

•  �لعو�مل �لجيولوجية و�لجغر�فية �لقديمة 
•  �لتغير�ت �لحالية في مخزون �لمياه وم�ضادر �لمياه �لجوفية
•  نتائج �لأبحاث �لحديثة وفقاً للدر��ضات �لميد�نية �لمحلية.

العوامل الجيولوجية والجغرافية القديمة يعتبر تحّول �لمناخ 

وحيو�ن  ونبات  ح��ر�رة  ودرج��ات  �أمطار  من  به  �لمرتبطة  و�لتغير�ت 

تاريخ  على  �لعميقة  �آثارها  تترك  ظو�هَر  �لزر�عي  �لإنتاج  وعمليات 

تطّور �لأر�س في كّل مكان ومنذ ماليين �ل�ضنين. فالبحير�ت �لمالحة 

�لعمالقة و�ضهل د�ضت �لكبير قبل كّل �ضيء و�أحو��س �لبحير�ت �لتي ل 

تغذيها �لأنهار و�لأحو��س �لطبيعية �لكبيرة �لتي كانت زماناً �أنهار�ً فوق 

ه�ضبة �إير�ن، تعتبر كلّها �ضو�هد على ذلك �لتحّول �لمتو��ضل. وت�ضير 

�أحو��س �لبحير�ت و�لأنهار �لعديدة �لممتدة عبر هذه �له�ضبة و�لنظام 

�لقديم للحقول �لمدّرجة �إلى وجود خزين كبير من �لمياه و�إلى كمية 

من �لمياه �لتي كانت تجلبها �لأنهار. ول �ضيما تلك �لرو��ضب و�أكو�م 

�لطمي  �لتي تغطي �لجبال و�لمرتفعات في �أو��ضط �إير�ن، و�لتي يطلق 

تتردد  ما  كثير�ً  وكانت  �ل�ضهول«.  »م�ضاحات  م�ضطلح  عموماً  عليها 

عبارة �أن �لجبال تغرق في طميها وحجرها لو�ضف عو�مل �لتعرية تلك 

�لتي حدثت في ظل ظروف �أكثر رطوبًة مما هي عليه �ليوم. وبالطبع 

�أن هذه �لعمليات تجري �ليوم �أي�ضاً، لكنها ت�ضير ببطء عادًة فال تتيح 

�لغزيرة  بالأمطار  �لم�ضحوبة  �لعو��ضف  وت�ضكل  �لمبا�ضرة.  �لمر�قبة 

�أحياناً حالت ��ضتثنائية لهذه �لقاعدة. 

الــتــغــيــرات الــحــالــيــة فـــي مـــخـــزون الــمــيــاه ومــ�ــشــادر الــمــيــاه 

الجوفية تتج�ضد طبيعة �لتغير�ت �ل�ضريعة في من�ضوب �لمياه فوق 

�لإن�ضانية  �لن�ضاطات  عبر  وبقّوة  �لمحيطة   و�لمناطق  �إير�ن  ه�ضبة 

لالأنهار  �لطبيعي  للم�ضار  �لنا�س  تغيير   عبر  ذلك  ويت�ضح  مبا�ضرة، 

�أو على �متد�د �لعام. ويقلّ�س حرف  �لقليلة و�لغزيرة �لمياه مو�ضمياً 

م�ضار �لأنهار وبناء  �ل�ضدود لأغر��س �لرّي �لمن�ضوب �لطبيعي للمياه 

لدرجة �أن هذه �لأنهار �لقليلة �لمياه �أ�ضاًل ل تكاد ت�ضل �إلى م�ضباتها 

�لطبيعية. وتتمثل �لم�ضكلة �لأ�ضد خطورًة من جفاف �لأنهار في �ضح 

�إلى  تعود  �لتي  �لثقافية  �لتقنية  �أو�ضكت  وقد  للبلد.  �لجوفية  �لمياه 

كانت  و�لتي  �لقنو�ت  عبر  �ل��رّي  نظام  على  و�لقائمة  �لأع��و�م  �آلف 

ت�ضكل �لعمود �لفقري للزر�عة �لمركّزة في �لو�حات �لمنت�ضرة على 

�له�ضبة �لإير�نية، �أو�ضكت على �لنهيار بفعل تحّول �لمناخ و�ل�ضتغالل 

�لمفرط للمياه �لجوفية.

�لبع�س  ببع�ضها  للتو  و�ضفناها  �لتي  و�ل�ضهول  �لقنو�ت  وترتبط 

�أروقة تحت  �آنذ�ك على هيئة  �لإن�ضان  وثيقاً، وقد �ضممها  �رتباطاً 

�لأر�س وهي تحافظ على دور�ن �لمياه �لجوفية في �ضفوح �لمناطق 

في  �لمغمورة  �لذ�ئب  و�لجيلد  �لأمطار  مياه  تعّقب  ويتم  �لجبلية. 

تر�ضبات �لمياه �لمنهمرة عبر �لجبال و�لتي ت�ضل �إلى عمق مئة متر 

�إلى  ف�ضيئاً  �لأم، فتنقل �ضيئاً  بالتربة  �لأر�س، حيث ما ي�ضمى  تحت 

�إلى  �أحياناً  طولها  ي�ضل  و�لتي  �لعميقة  �لأروقة  عبر  �لأر�س  �ضطح 

�إير�ن  ب�ضمال  طّورت  �لتي  �لقنو�ت  تقنية  وتتمتع  كيلومتر�ً.  �ضبعين 

قبل ميالد �لم�ضيح باأهمية خا�ضة بالن�ضبة للزر�عة، وما ز�لت تتمتع 

�لثانية  �لعالمية  �لحرب  حتى  مهمة  �لقنو�ت  وكانت  �ليوم.  �إلى  بها 

�لقرى  من  �لكثير  لتزويد  بل  و�لب�ضاتين،  �لحقول  لإرو�ء  لي�س فقط 

و�لمدن بمياه �ل�ضرب. ويقدر عددها بنحو خم�ضة وثالثين �ألف قناة، 

و�نخف�س عددها �ليوم �إلى �أقل من ع�ضرة �آلف قناة. فال�ضتخد�م 

لالآبار  �لآلي  و�لحفر  ناحية  من  �لطبيعية  �لجوفية  للمياه  �لمفرط 

م�ضتوى  �نخفا�س  �إل��ى  ي���وؤدي  و�ل���ذي  �ل�ضرب  �أو  �ل��ري  لأغ��ر����س 

�لمياه �لجوفية من ناحية ثانية، �إ�ضافة �إلى �نخفا�س من�ضوب مياه 

لمخازن  �لالزمة  �لمياه  توؤمن  و�لتي  �لجبلية  �لمناطق  في  �لأمطار 

�لمياه �لطبيعية، هذه كلّها دلئل بارزة على عملية �لت�ضّحر. ويمكن 

تعبير�ً  ب�ضفتها  �إي��ر�ن  ه�ضبة  في  هذه  �لت�ضّحر  ظاهرة  مالحظة 

�ضريحاً عن تحول �لمناخ و�لطبيعة، وينطبق ذلك ب�ضورة خا�ضة على 

�لإير�نية،  �له�ضبة  و�ضط  �لو�قعة  �لو�حات  في  �ل�ضكنية  �لتجمعات 

حيث نالحظ �لقرى �لمهجورة وتقلّ�س م�ضاحة �لأر��ضي �لزر�عية �أو 

جفاف  غابات �لنخيل، �إ�ضافة �إلى رمال �ل�ضحر�ء �لتي باتت تغطي 

ب�ضاتين �لفو�كة و�لخ�ضار �لتي تزرع ب�ضكل مرّكز، فال�ضحر�ء �أخذت 

تمتد با�ضتمر�ر.

 

الميدانية  البحوث  �شوء  على  الحالية  الــدرا�ــشــات  نتائج 

�لدقيقية  �لعلمية  �لبر�هين  ع��دد  ج��د�ً  قلياًل  م��از�ل  المحلية  

حديثاً  �ل�ضادرة  �لدر��ضة  وتعد  �إي��ر�ن،  في  �لمناخ  بتحّول  �لمتعلقة 

عن تحّول �لمناخ و�لطبيعة في �ضمال �ضرقي �لبالد وتاأثير�تها على 

��ضتثنائية في هذ�  �لمنطقة حالة  �لرّحل في هذه  �لجبليين  �لرعاة 

�أذربيجان على  �أقليم  �ل�ضياق. وتتناول �لدر��ضة جبل زبالن كوه في 

�ضبيل �لمثال و�لذي يبلغ �رتفاعه �أربعة �آلف و�ضبعمئة و�أربعين متر�ً 

مناخية  ومر�قبة  ر�ضد  نتائج  تحليل  بعد  به،  �لمحيطة  و�لأر��ضي 

لأكثر من �أربعين عاماً في بع�س �لأحيان؛ وتبرهن ب�ضكل و��ضح على 

تقلبات �لمناخ في �ل�ضيف و�ل�ضتاء معاً وعلى زيادة فتر�ت �لجفاف 

بين  �لو�قعة  �ل�ضهور  ويوؤدي ذلك في  �لأمطار.  تر�جع معدل  ب�ضبب 

�لم�ضحوبة  �لحر�رة  معدلت  �رتفاع  �إل��ى  �لأول  وت�ضرين  حزير�ن 

بانخفا�س معدل �لأمطار �إلى بروز ظو�هر �لجفاف في �لمر�عي �لتي 

ترعى فيها ما�ضية �لرعاة �لرّحل، �إ�ضافة �إلى جفاف �لقنو�ت. ونرى 

�لت�ضحر باعتباره ظاهرة تتحكم فيها �لطبيعة حتى في هذه �لمناطق 

�لأمطار  هطول  ب�ضبب  �لإير�نية  �له�ضبة  ف��وق  مناخياً  �لمف�ضلة 

بن�ضب كبيرة. ويخلّف تر�جع نمو �لكالأ �ل�ضالح للرعي في �لمناطق 

�لتي  �لما�ضية  تربية  حادة على  �آثار�ً  �لمنخف�ضة  و�لأر��ضي  �لجبلية 

�لتغير�ت  هذه  تماماً  �لرعاة  وي��درك  ح��اد�ً،  تر�جعاً  بدورها  ت�ضهد 

تقلّ�س  يعتبرون  وهم  �لطبيعي.  بمحيطم  �لدقيقة  لمعرفتهم  نظر�ً 

�لمرتفعة وتر�جعها  �لكالأ  في مناطق  �لرعي �ضيفاً  حجم م�ضاحات 

�أي�ضاً في �لوديان �أيام �ل�ضتاء عائقاً كبير�ً، ف�ضاًل عن تقلي�س حجم 

�لمر�عي �لبديلة ب�ضبب �ل�ضر�عات مع �ل�ضّكان �لفالحين �لمقيمين 

�لرعي  م�ضاحات  ويحولون  �لمو��ضي  يربون  و�لذين  �لمنطقة  في 

�لمناخ  تحّول  �أّن  وغيرها  �لعو�مل  هذه  وتظهر  زر�عية.  حقول  �إلى 

�لتحّول  هذ�  �إن  بل  وعلمية،  طبيعية  ظاهرة  مجرد  لي�س  و�لطبيعة 

يترك نتائج وخيمة على �لحياة �ليومية للنا�س و�لقت�ضاد. 

يهدد تحّول المناخ البلداَن الجنوبية وال�شرقين الأدنى والأو�شط اأكثر مما يهدد دول ال�شمال الغنية. ومع ذلك 

فال يعلم اإل القالئل كيفية تحّول المناخ في هذه المناطق المهددة ب�شكل ملمو�س. وهذه الم�شاهمة تتعر�س 

اإلى التهديدات التي ت�شهدها اله�شبة الإيرانية على �شبيل المثال.

eCkart ehlerS    اإيكارد اإيلر�س

تحول المناخ والطبيعة في ال�سرق

ه�شبة اإيران نموذجا

تــحــول الــمــنــاخ والــطــبــيــعــة فــي الــ�ــشــرقــيــن الأدنـــى 

�لآن باأن �لمناخ و�لبيئة يتغير�ن  والأو�شط بات معروفاً 

وفق �لمقيا�س �لعالمي �ل�ضامل وباتت تعرف كذلك �أ�ضباب 

هذه �لتحولت �لتي ي�ضار �إليها د�ئماً، وهي ذوبان �لثلوج 

في �لمناطق �لقطبية وغرينالند و�لجبال �ل�ضاهقة على 

و�أ�ضبحت  �لبحر.  و�رتفاع م�ضتوى �ضطح  �لأر�ضية  �لكرة 

�ل�ضتو�ئية  �لبلد�ن  �ضو�حل  تدّمر  و�لأعا�ضير  �لعو��ضف 

�لفي�ضانات  وت�ضفر  �لزر�عية،  و�أر��ضيها  وقر�ها  ومدنها 

�ضّكان  بين  �ل�ضحايا  من  �لكثير  عن  �لجفاف  ومو��ضم 

�لمناطق �لمنكوبة.

ومنذ ع�ضرين عاماً �لهيئة �لحكومية �لدولية �لمعنية 

و�لتحولت  �ل�ضاملة  �لمناخ  تغير�ت  ي�ضّجل  �لمناخ  بتغير 

�لنظر  وبغ�س  بها.  �لمرتبطة  �لبيئية  و�لعو�مل  �لطبيعية 

بتطوير  يتعلق  فيما  �لمالحظات  �ل�ضتفادة من هذه  عن 

�أنها  �إل  م�ضتقبلية،  بيئية  �آف��اق  خلق  �أو  مناخية  نماذج 

تظهر على �لدو�م باأن �لإن�ضان �أ�ضبح يتحول �إلى عن�ضر 

على  �لبيئية  و�لتغير�ت  �لمناخ  تحّول  يخ�س  فيما  فّعال 

�لإن�ضان  �أن  �إلى  �لعلماء  وي�ضير  و��ضح.  وب�ضكل  �لأر���س 

ويعتبر  �لغازية  �لنبعاثات  عملية  في  رئي�ضياً  دور�ً  يلعب 

�ل�ضبب �لرئي�ضّي في �رتفاع درجات �لحر�رة وعو�قب هذ� 

�لرتفاع على �لمناخ.  ويجري �لنقا�س في �لوقت �لحا�ضر 

جيولوجياً  مهمة  مرحلًة  باعتباره  �ل��ر�ه��ن  زمننا  ح��ول 

وعاماًل بيئياً جوهرياً. 

هذه  ب��اأّن  �لعلمية  للدر��ضات  �لدقيق  �لتاأمل  ويثبت 

�لمناخ  باآفاق  �لمتربطة  �لوثيقة  و�لمعلومات   �لم�ضادر 

على �لكرة �لأر�ضية موزعة بطريقة غير مت�ضاوية. وهي 

م�ضتمدة من �ل�ضبكات �لكثيفة لمحطات �لمر�قبة و�لر�ضد 

�أكبر  �ل�ضمال �ل�ضناعية �لمتطورة، حيث نجد  في بلد�ن 

�لمعلومات  هذه  تحلل  �لتي  و�لمختبر�ت  �لبحث  مر�كز 

تعمم  �أن  �لمفاجئ  من  فلي�س  �لمعنى  وبهذ�  وتقّيمها. 

�لمعلومات  �أن  ويبدو  عالمي.  �ضعيد  على  �لنتائج  هذه 

ذ�ت �لطابع �لتعميمي و�لتي تنطوي على تنبوؤ�ت عالمية 

�لمتعلقة  �لمحلية  و�لتطور�ت  �لحقائق  لعك�س  ت�ضلح  ل 

بتغير�ت �لمناخ و�لطبيعة. وهذ� ينطبق على �أجز�ء كبيرة 

من �ل�ضرقين �لأدنى و�لأو�ضط، خا�ضة في �لمناطق �لتي 

و�أفغان�ضتان  غرباً  لبنان  بين  و�لو�قعة  �لحروب  دمرتها 

�لمناخيين  و�لر�ضد  �لمر�قبة  �ضبكة  تكون  حيث  �ضرقاً، 

ما؛  ح��ّد  �إل��ى  خاطئة  تقييماتها  وتكون  للغاية.  �ضعيفة 

وغالباً ما يكون هناك نق�س في �لعاملين �لمتدربين على 

تقييم �لمعلومات �لتي ت�ضجلها هذه �ل�ضبكة وو�ضعها في 

�إننا ل  باخت�ضار:  �لقول  ويمكن  �لعالمي.  �لخطاب  �إطار 

�أرجاء  في  و�لطبيعة  �لمناخ  تحّول  عن  �لقليل  �إل  نعرف 

ما  كثير�ً  �أننا  عن  ف�ضاًل  �لإ�ضالمي،  �ل�ضرق  من  و��ضعة 

نعتمد على �إ�ضار�ت  ومالحظات متفرقة �أو نتائج بحث 

محدودة. 

هــ�ــشــبــة اإيــــــران والأرا�ــــشــــي الــمــحــيــطــة بــهــا وهــي 

والطبيعة  الــمــنــاخ  تــحــّول  لبحث  مهمة  منطقة 

تلعب ه�ضبة �إير�ن و�لمناطق �لمحيطة بها دور�ً جوهرياً 

�لمناخ  تحّول  ميد�ن  في  �لم�ضتقبلي  �لبحث  مجال  في 

و�لطبيعة في �ل�ضرقين �لأدنى و�لأو�ضط. ويعود ذلك �أولً 

�إلى �أن هذه �له�ضبة �لجافة في �إير�ن تقع نحو �ألف متر 

فوق �ضطح �لبحر، وهي مكان نموذجّي لت�ضجيل تقلبات 

�ضل�ضلة  �أّن  وثانياً  �لأم��ط��ار.  وهطول  �ل��ح��ر�رة  درج��ات 

جبال ز�غرو�س �ل�ضاهقة �لو�قعه في غرب �لبالد و�لتي 

�أربعة �آلف ومتئي متر  وجبال بورز  يبلغ �رتفاع بع�ضها 

خم�ضة  �إلى  ديمو�ند  جبل  قّمة  ت�ضل  حيث  �ل�ضمال،  في 

باعتبارها  ت�ضّكل،  متر�ً  و�ضبعين  وو�ح��د  و�ضتمئة  �آلف 

�أكثر �لأر��ضي �رتفاعاً في �لبالد، �أر�ضيًة ح�ضا�ضًة للغاية 

�إمكانية  وت��زد�د  �إي��ر�ن.  في  �لطبيعية  �لتغير�ت  لقيا�س 

فوق  �لو�قعة  �لجبال  �ضل�ضلة  و�ضعنا  ما  �إذ�  �لر�ضد هذه 

�أربعة �آلف  �إلى  �إير�ن و�لتي ي�ضل �رتفاع بع�ضها  ه�ضبة 

تحول  عن  �إ�ضافية  معلومات  لنا  فتقدم  متر،  وخم�ضمئة 

و�لخبرة  �لعلمية   �لبنية  تمتلك  �إي��ر�ن  �أن  وثالثاً  �لمناخ. 

هذ�  ف��ي  �لمنتظمة  ب��الأب��ح��اث  للقيام   �لمتخ�ض�ضة  

�لمجال، لتتحول �إلى �ضلة ربط مهمة في �ضل�ضلة �أبحاث 

�لوقت  ت�ضهد في  �لطاقات   �أن هذه  �إل  �لعالمية؛  �لبيئة 

�لحا�ضر حالة من �ل�ضطر�ب. 
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بحيرة  في  ر�ضدت  �لتي  �لمثيرة  �لتغير�ت  وت�ضير 

نف�ضه  �لتجاه  �إلى  �لإير�نية  �له�ضبة  �لقريبة من  �أورمية 

و�لتي طر�أت  علمياً  �لمدونة  �لتغير�ت  فيه  �ضارت  �لذي 

م�ضاحة  وتبلغ  وطبيعتها.  كوه  زب��الن  منطقة  مناخ  على 

�لبحيرة �لمالحة و�لر�كدة �أكثر من خم�ضة �آلف كيلومتر 

ت�ضاهي  �لأم��الح  من  كبيرة  كمية  على  وتحتوي  مربع، 

�ليوم.  للجفاف  معر�ضة  وهي  �أور�ل،  بحيرة  في  ن�ضبتها 

ما  �أمتار  �ضبعة  بحو�لي  �لبحيرة  م�ضتوى  �نح�ضار  ويعد 

�لمناخ،  تحّول  على  ب��ارز�ً  موؤ�ضر�ً  و 2٠11   بين  1995 

ويوؤّكد ذلك تر�جع ن�ضبة �لأمطار بمعدل �أربعين مليمتر�ً 

في �لمنطقة �لمحيطة ببحيرة �أرومية في �لفترة �لو�قعة 

بين 199٧ و 2٠٠٦ هذ� �لتحّول. بيد �أن هناك دور�ً كبير�ً  

حرف  �أو  �ل�ضدود  �إقامة  ب�ضبب  �لأم��ر  ه��ذ�  في  للنا�س 

م�ضار�ت �لرو�فد �لتي تغذي بحيرة �أرومية وذلك ل�ضقّي 

�لمزروعات. 

والأو�ــشــط  ــى  الأدنــ ال�شرقين  اعــتــبــار   هــل يمكن 

�ل��ذي  �لأم���ر  وينطبق  الــمــ�ــشــتــقــبــل؟  بـــــارود  بــرمــيــل 

�إير�ن ومحيطها و�لأدلة �لقاطعة  �إليه في ه�ضبة  �أ�ضرنا 

ونق�س  كبيرة  بمعدلت  �ل��ح��ر�رة  درج��ات  �رت��ف��اع  على 

�لجفاف  مثل  �لطبيعية  �لكو�رث  حجم  وزي��ادة  �لأمطار 

و�لفي�ضانات، ينطبق على �لبلد�ن �لمجاورة لإير�ن غرباً 

�ل�ضديد.  للتحّول  �أي�ضاً  معّر�س  هناك  فالمناخ  و�ضرقاً، 

�لمناخ  لتحّول  رئي�ضياً  �أي�ضاً، �ضبباً  �لإن�ضان، هنا  ويعتبر 

�نعكا�ضات  ب�ضبب  و�ح��د  �آن  ف��ي  و�ضحيته  و�لطبيعة 

�لأدنى  �ل�ضرقان  يعتبر  فهل  وجوده.  مقومات  على  ذلك 

�أي�ضا  و�لأق�ضى لي�س فقط برميل بارود �ضيا�ضياً، و�إنما 

برميل بارود بيئياً في �لم�ضتقبل؟

�لتي  �لم�ضتقبل  و�آف��اق  �لنموذجية  �لتقدير�ت  ت�ضير 

�لمناخ  بتغير  �لمعنية  �لدولية  �لحكومية  �لهيئة  و�ضعتها 

ف��ي��ه. وج���اء في  لب�س  ب�ضكل ل  �لت��ج��اه��ات  ه��ذه  �إل���ى 

تقريرها �لأخير �لخا�س بقارة �آ�ضيا عام 2٠٠٧   ما يلي: 

“من �لمرجح �أن �آ�ضيا كلّها �ضت�ضهد �رتفاعاً في معدلت 

(ج1،   �آ�ضيا”  و�ضط  لها في  �أعلى معدل  و�ضتبلغ  �لحر�رة 

�لأدنى  �ل�ضرقين  بلد�ن  �س 8٧9، 2٠٠٧) ويق�ضد بذلك 

و�لأو�ضط. وفيما يتعلق بالأمطار في �إير�ن فاإنَّ �لدر��ضة 

تتوقع “تر�جع ن�ضبة �لأمطار   �ل�ضيفية في �آ�ضيا �لو�ضطى” 

للغاية.  وخيمة  ذل��ك  نتائج  و�ضتكون  ذ�ت���ه).  (�لم�ضدر 

�لظو�هر   هذه  لتاأثير�ت  تحليلهم  في  �لموؤلفون  ويخل�س 

و��ضتر�تيجيات  و�ضرقها  �آ�ضيا  غ��رب  مجتمعات  على 

�لمجتمعات  على  �ل�ضريعة  و�نعكا�ضاتها  معها  �لتّكيف 

به،  �لمحيطة  و�لمناطق  �إي���ر�ن  على  خا�ضة  �لمعنية، 

يخل�ضون �إلى �لقول “�إّن محا�ضيل �لقمح �ضتتر�جع بن�ضبة 

و�ضيخلف  وخم�ضين  �ألفين  عام  حتى  �لمئة  في  ثالثين 

تحول �لمناخ في غرب �آ�ضيا  نق�ضاً حاد�ً في �لمياه خالل 

�لقرن �لو�حد و�لع�ضرين” (ج2، �س 481).    

وتوؤّكد �لتوقعات بو�ضوح و�إجماع �إلى �لتغير�ت �لكبيرة 

�لأدن��ى  �ل�ضرقين  منطقة  في  �لبيئة  لها  تتعر�س  �لتي 

و�لأو�ضط، بحيث �أن �ل�ضر�عات في �لم�ضتقبل �ضوف ل 

تقت�ضر على �لأيدلوجيات �أو ��ضتغالل �لثرو�ت �لطبيعية 

مثل �لنفط و�لغاز  فح�ضب. وت�ضير �لنز�عات �لحالية حول 

�أهم عن�ضر حياتي حا�ضم وهو »�لماء« �إلى ن�ضوب نز�عات 

من  كبير  عدد  ويرى  و�لعر�ق.  و�ضوريا  تركيا  بين  دولية 

�لخبر�ء و�لمحللين �ل�ضيا�ضيين في “�لمياه �ضبباً للحرب 

و�ل�ضر�ع” وفي خلق تحديات خطيرة في �لقرن �لو�حد 

و�لع�ضرين. و�ضيوؤدي �نخفا�س معدل  �لأمطار �لطبيعية 

�لغذ�ئية على  �لمو�د  �إنتاج  تر�جع  �إلى  �إير�ن  في ه�ضبة 

نطاق و��ضع، مما يجعل �لو�ضع �أ�ضد حرجاً مما هو عليه 

�لآن في ظل �لنمو �ل�ضّكاني �لذي ت�ضهده �إير�ن. وي�ضمل 

و�لب�ضري  �لحيو�ني  �ل�ضتهالك  نباتات  �لتر�جع  ه��ذ� 

معاً، �أي �لقمح و�للحوم ومنتجات �لألبان، وكذلك تزويد 

بالمياه  و�لأرياف  �لمدن  �لم�ضطرد في  بنموهم  �ل�ضّكان 

�لعذبة، ف�ضاًل عن مياه �ل�ضتخد�م �لمنزلي و�ل�ضناعي، 

وذلك لي�س في �إير�ن وحدها. 

تغلب على  �لتي  �لمهمة  �لمقومات  �أحد  و�لمناخ هو 

�هتماماً  ول��ي 
ُ
�أ وقد  و�ضّكانه،  �لإ�ضالمي  �ل�ضرق  ثقافة 

�لآث��ار  ذل��ك  على  وت�ضهد  وتقنياً  وب�ضريا  فكرياً  و��ضعاً 

�لمناخ  و�ضي�ضّكل  �لثقافة.  هذه  خلفتها  �لتي  �لعظيمة 

�لم�ضتقبل  في  كبير�ً  تكنولوجياً  تحدياً  �لطبيعة  وتحّول 

مفهوم  م�ضمون  من  �ضيعّمق  فاإنه  �لمعنى  وبهذ�  �أي�ضاً، 

�لثقافة �لمتعارف عليه، لي�ضل �إلى بعده �لتكنولوجي.

بون  جامعة  في  �لجيولوجيا  لعلم  �أ�ضتاذ�ً  عمل  اإيلر�س   اإيكارد   

�لألمانية.

ترجمة: ح�ضين �لموز�ني

منظر جوي لجبال في �إير�ن تظهر فيه �ل�ضيول

 Mousavi, Hg.: Irans Erbe in :من كتاب

Flugbildern von G. Gerster. Mainz 2009
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�أ�ضعار �لنفط. �أما ظروف �لإنتاج، فهذ� �أمر ل يعيرونه 

�هتمامهم عادة. كما تف�ضل و�ضائل �لإعالم، عدم توجيه 

في  �لنفط  �إنتاج  ي�ضببها  �لتي  �لكارثة  �ضوب  �لأنظار 

ترغب  ما  نادر�ً  �لإعالم  فو�ضائل  �لمنتجة.  �لدول  بع�س 

نكون،  حين  ل�ضيما  �أفريقيا  �ضوب  �لأنظار  توجيه  في 

ظاللها  �لنا�ضرة  �لكارثة  من  �لم�ضتفيدين  �أنف�ضنا،  نحن 

في هذه �لقارة.

نهر  حو�س  من  ��ضتخر�جه  يجري  �لنفط  �أن  فمع 

�أن  �إل  �أكثر من خم�ضين عاماً  �لنيجر في نيجيريا، منذ 

لنقله  �لقديمة  �لأنابيب  نف�س  ي�ضتخدم  ي��ز�ل  ل  �لمرء 

وما �نفك �أ�ضحاب �ل�ضاأن يتجاهلون �ضرورة ترميم هذه 

�لأنابيب و�إ�ضالح ما حل فيها من عطب. وما برح هوؤلء 

يحرقون �لغاز، على مد�ر �ليوم كله وفي كثير من �لأحيان، 

 3٠٠ من  �أقل  �ل�ضكنية  �لتجمعات  عن  تبعد  مناطق  في 

�لغاز،  من  للتخل�س  كلفة  �ل�ضبل  �أقل  �لغاز  فحرق  متر. 

�لنفط.  منها  �لمرء  ي�ضتخرج  �لتي  �لآبار  �لمت�ضاعد من 

وهكذ�، �ضار يتعين على �ل�ضكان، �لعي�س مع �ل�ضو�ضاء، 

و�أعمدة �ل�ضوء �لمتعالية ليل نهار، و�ل�ضتكانة �ضاغرين، 

�إلى �ل�ُضخام و�لهو�ء �لملوث. فهذ� �ل�ضخام ي�ضتقر على 

�لتنف�ضي  و�لجهاز  �لمخاطية  �لأغ�ضية  وعلى  �لجلد، 

و�لبحير�ت  و�لأنهار  �لزر�عية  �لأر��ضي  �أي�ضاً،  ويلوث، 

من  �أج�ضامهم  د�خ��ل  �إل��ى  �لمطاف  نهاية  في  ويت�ضلل 

�لرئي�ضي  �لعن�ضر  ت�ضكل  �لتي  �لمو�د،  �إلى  ت�ضلله  خالل 

�لتلوث  هذ�  �أن  �لبيان،  عن  وغني  �ليومي.  غذ�ئهم  في 

�لجهاز  ت�ضيب  �أم��ر����س  خطيرة،  �أم��ر����س  �إل��ى  ي���وؤدي 

�لتنف�ضي وت�ضبب �نت�ضار �لأور�م �ل�ضرطانية بين �ل�ضكان 

ووفاة �لأطفال قبل ولدتهم و�رتفاع معدلت �لت�ضوهات 

�لخلقية، بين �لأطفال حديثي �لولدة. من هنا، ل عجب، 

�أل يزيد �لعمر �لمتوقع عن 41 عاماً في  و�لحالة هذه، 

�لمتو�ضط.

بالمو�د  �لتزود  بالإمكان  عاد  ما  �آخ��ر،  �ضعيد  على 

�لغذ�ئية بالنحو �لتقليدي، �أعني من خالل �لزر�عة و�ضيد 

�لأ�ضماك: فبفعل هطول �لمطر �لملوث بنحو د�ئم وت�ضرب 

عالها  قد  �لأنابيب  هذه  لأن  �إم��ا  �لأنابيب،  من  �لنفط 

عمليات  لآخ��ر،�إل��ى  حين  من  تتعر�س،  لأنها  �أو  �ل�ضد�أ، 

�لزر�عي  �لقطاع  �إنتاجية  تر�جعت  لذ�  مختلفة،  تخريب 

في  �لحياة  على  ق��ادرة  �لأ�ضماك  عادت  وما  كبير  بنحو 

�لمياه �لملوثة. وهكذ�، �ضار لز�ماً جلب �لأبقار و�لماعز 

و�لأغنام من �ضمال نيجيريا.

من ناحية �أخرى، ل يوجد طريق معبد في �لمنطقة 

ول  �لكهرباء،  على  �ل�ضكان  يتو�فر  ل  كما  �لنفطية، 

�إمكانيات مالية لديهم ل�ضر�ء �لنفط. وهكذ�، وللح�ضول 

على ما يحتاجون من نفط، تر�هم مجبرين على �إحد�ث 

�لنفجار  من  نجاتهم  على  مر�هنين  �لأنابيب  في  ثقوب 

�لذي ين�ضاأ، من حين لآخر جر�ء هذه �لثقوب، ومعر�ضين 

�ل��ق��و�ت  ت��دخ��ل  ع��ن  �لناجمة  �لمخاطر  �إل���ى  �أنف�ضهم 

�لع�ضكرية. و�لمالحظ هو �أن محطات تعبئة �لبنزين كثير�ً 

�� فالبنزين ي�ضح، في كثير من �لأحيان،  �أبو�بها  ما تغلق 

�أ�ضو�ق حو�س نهر �لنيجر فقط، هذ� �لحو�س  لي�س في 

�لمناطق  باقي  �أ�ضو�ق  وفي  بل  �لنفطية،  بالمو�رد  �لغني 

من نيجيريا.

يدفع  �ضغط  �لبائ�ضة  �لأو���ض��اع  ه��ذه  عن  وين�ضاأ 

فتر�جع  للهجرة:  فر�س  ع��ن  �لتفتي�س  �إل��ى  �لأف���ر�د 

وتلوث  م�ضتمر،  بنحو  �ل��زر�ع��ي��ة  �لأر����ض��ي  خ�ضوبة 

�لمياه، بفعل ��ضتخر�ج �لنفط و��ضتحالة �لح�ضول على 

و�لقمعية  �لتع�ضفية  و�لأ�ضاليب  (�ضرعية)،  عمل  فر�ضة 

و�لوحد�ت  و�لجي�س  �ل�ضرطة  عنا�ضر  تمار�ضها  �لتي 

تدفع  �لنفط،  �ضركات  �إل��ى  �لتابعة  �لع�ضكرية  �ضبه 

�لرجال �ل�ضباب على وجه �لخ�ضو�س، �إلى �لهجرة �إلى 

ن�ضاءهم  ور�ءهم  مخلفين  �أوروبا،  �إلى  �لرفاهية:  عالم 

�أطفالهن  تربية  م�ضوؤولية  تقع  عاتقهن  على  لأن  وذلك 

في ظل ظروف ل تطاق.

الكفاح مــن اأجــل الــوقــوف فــي وجــه الكارثة يبذل 

جهود�ً  �لدولية  �ل�ضحافة  لح�ضاب  يعملون  م�ضورون 

ومالب�ضات  خلفيات  لف�ضح  �لأحيان  بع�س  في  عظيمة 

�أن �حتمال ن�ضر �ل�ضور  �لبيان،  �إنتاج �لنفط. وغني عن 

�ل�ضحافة  في  و�لمالب�ضات  �لخلفيات  لهذه  �لفا�ضحة 

مجموعات  تختطف  حينما  تحققاً  �أكثر  يكون  �لدولية، 

لفترة  للمرء،  تتاح  �إذن  عند  �أجنبياً.  مو�طناً  متمردة 

عما  تعبر  �أن  تكاد  �ضور  م�ضاهدة  �لزمن،  من  ق�ضيرة 

هذه  ففي  نهايته.  �لعالم  بلوغ  بعد  �لحال،  عليه  �ضتكون 

لها  نهاية  ل  بترولية  بحار  �نت�ضار  �لمرء  ي�ضاهد  �ل�ضور 

وت�ضاعد �أعمدة �لنار بفعل حرق �لغاز، و�ختر�ق �أنابيب 

ومو�طنين  متنكرين،  ومتمردين  �لمختلفة،  �لقرى  �لنفط 

تحولو� �إلى جموع جائعة بائ�ضة.

�إن تاريخ �لمقاومة �ل�ضعبية �أم�ضى، منذ عقود كثيرة 

من �لزمن، بوؤرًة ت�ضتقطب �نتباه �لر�أي �لعام �لعالمي من 

�ضورية  محاكمة  وبعد  �لمثال  �ضبيل  فعلى  لآخ��ر.  حين 

�أثارت ��ضتياء عالمياً، جرى في عام 1995 �إعد�م �لكاتب 

و�لمنا�ضل �لمد�فع عن �لحقوق �لمدنية كين �ضارو ويو�، 

ومعه ثمانية من �ضركائه في �لن�ضال. وكما هو معروف 

فقد كان كين �ضارو ويو� قد �أن�ضاأ في عام 1989 »حركة 

حماية �ضعب �لأوجوني«.

�ألوف  ب�ضعة  �حتلت  و 2٠٠3،  وخالل عامي 2٠٠2 

�ضيفرون/  �إل���ى  �ل��ت��اب��ع  �لت�ضدير  ميناء  �لن�ضوة  م��ن 

وكانت  �لنفط.  ��ضتخر�ج  وب�ضعة من محطات  تك�ضاكو، 

بنحو  و�لتعري  �لمالب�س  بخلع  هددن  قد  �لن�ضوة  هذه 

تام. وتجدر �لإ�ضارة هنا �إلى �أن �لتعري �لكامل ينطوي 

يُعتبر  كما  ترحم.  لعنة ل  �لمحلية على  �لثقافة  بح�ضب 

النفط هو المادة التي تتوقف عليها حركة اقت�شادنا، وهو مورد طبيعي، رئي�شي، بالن�شبة لرفاهيتنا. وباعتباره 

المادة، التي ت�شتخدمها، الم�شانع لتحريك الآلت والمحركات، يبدو النفط اليوم كما لو اأنه مادة ل يمكن 

ال�شتغناء عنها في الحياة اليومية ول مجال ل�شتبدالها من خالل مادة اأخرى.

eva urSPrung    اإيفا اأور�شبرونغ

عالم النفط على حقيقته 

الجانب المظلم في عمل ماألوف

خالل �لمائة عام �لأخيرة، جرى ��ضتهالك حو�لي تريليون، �أي حو�لي مليون مليون برميل من 

�لنفط، علماً �أن �لبرميل �لو�حد ي�ضاوي 159 لتر�ً. و�لمالحظ هو �أن �لطلب على �لنفط، قد 

�رتفع من حو�لي ع�ضرة ماليين برميل يومياً في �لعام 19٦4 �إلى حو�لي 89 مليون برميل في 

�لعام 2٠11. هذ� ومن �لمتوقع، �أن يو��ضل هذ� �لطلب، �رتفاعه في �ل�ضنو�ت �لقادمة.

وبالن�ضبة �إلينا، فاإن �لتنقل يحظى بعظيم �هتمامنا: فقطاع �لنقل، ي�ضتحوذ على حو�لي 

للمركبات  �لألماني  �لتحادي  �لمكتب  �أعلنه  ما  فبح�ضب  �لم�ضتخرجة.  �لنفط  كمية  ن�ضف 

(KBA)، بلغ عدد �ل�ضيار�ت في �ألمانيا وحدها حتى مطلع �لعام 2٠11 حو�لي 9٠2.131.5٠ 

�ضيارة، علماً �أن حو�لي 42.3 مليون من هذه �ل�ضيار�ت هي �ضيار�ت خا�ضة.

�لألمان،  �لمو�طنين  نرى  �أن  �إذ�ً،  �لنفط ل عجب،  �لمرء في بالدنا عن  يتحدث  وحين 

في  �لمتو��ضل  �لرتفاع  من  �متعا�ضهم  عظيم  عن  ب��الإع��ر�ب  �لأحيان  �أغلب  في  يكتفون 

ثو�ر نيجيريون �ضد

تنامي نفوذ �ضركة �ضل

من معر�س:

Letzte Ölung Nigerdelta.

Staatliches Museum für

Völkerkunde, München

Photo: Michael Kamber
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بين  �ل�ضر�ع  ببدء  نهائي  بنحو  ينذر  �ضالحاً  �لتعري، 

�لحياة و�لموت.

ت��زد�د  و�ل��ن��ز�ع��ات  �ل�ضر�عات  �أن  ه��و  و�لمالحظ 

تفاقماً، و�أن حو�س نهر �لنيجر، قد �ضار م�ضرحاً لعمليات 

على  تو�ظب  �لحكومة  و�أن  مختلفة  و�ختطافات  تخريب 

�ضكان  يلقى  ما  كثير�ً  هنا،  من  �نتقامية.  �ضربات  �ضن 

�أي�ضاً) حتفهم  �لمناطق �لنفطية، (بما في ذلك �لأطفال 

�لمنتهجة  �لتع�ضفية  و�لممار�ضات  �لعدو�ن  �أعمال  جر�ء 

من قبل قوى �لأمن. وتنطبق هذه �لحقيقة، بنحو خا�س، 

على �لأ�ضاليب �لتي تنفذها »قوة �لمهمات �لخا�ضة« �لتي 

جرى �إن�ضاوؤها عام 2٠٠4، وذلك لحماية م�ضالح �ضركات 

�لنفط.

حركة  �ل�ضاحة  في  تظهر   ،2٠٠٦ عام  من  و�ب��ت��د�ًء 

هذه  وكانت  �لنيجر.  دلتا  تحرير  �إل��ى  تهدف  متطرفة، 

�لحركة قد �ألحقت خ�ضائر فادحة بمعد�ت �ضركة رويال 

هذه  به  تقوم  لما  موجعة،  �ضربات  ووجهت  �ضل  دت�س 

هذه  كانت  كما  �لنفط.  ��ضتخر�ج  مجال  في  �ل�ضركة 

�لحركة قد قامت خالل عامي 2٠٠٦ و 2٠٠8 باختطاف 

�ضر�ح  تطلق  ول��م  �لمائتين،  على  عددهم  ز�د  �أج��ان��ب 

�لكثيرين منهم �إل بعد �أن ح�ضلت على مبالغ مالية كبيرة. 

وعلى خلفية �لنز�عات و�لتوتر�ت �لم�ضتمرة، �أنهت �ضركة 

�ضل في عام 2٠٠٦ �أعمالها في �لق�ضم �لغربي من حو�س 

نهر �لنيجر.

على  ذ�ته  �لأمر  وينطبق  البحر  اأعماق  في  الغط�س 

�أعني  �لمنطقة،  تلك  في  �لنا�ضطة  �لأخ��رى  �ل�ضركات 

و�ضيفرون.  و�آج��ي��ب  وموبيل  ت��وت��ال  قبيل  م��ن  �ضركات 

فالتوتر�ت �لم�ضتمرة في �لمنطقة دفعت بهذه �ل�ضركات، 

�لمناطق  �إل��ى  �لإن��ت��اج  نقل  �إل��ى  �لأخ��ي��رة،  �ل�ضنو�ت  في 

�أبعاد  تبقى  �أخ��رى  ومرة  �ل�ضاحل.  من  �لقريبة  �لبحرية 

عن  خفية  �لمنطقة  هذه  على  ظاللها  �لنا�ضرة  �لكارثة 

هنا  �لعام  �لجو  ت�ضود  فظاهرياً  �لآن):  (حتى  �لأنظار 

ت�ضتخدم  ومعد�ت  �لنفط،  ل�ضتخر�ج  „نظيفة“  من�ضات 

�لبلد�ن  �ضتى  من  ج��اوؤو�  وعمال  �لتكنولوجيات،  �أح��دث 

�ل�ضناعية وحازو� على موؤهالت متقدمة. ويعي�س هوؤلء 

�لعمال في �أحياء �ضكنية محرو�ضة بنحو قوي ومعزولة عن 

باقي �ل�ضكان؛ وفي حين يعي�س هوؤلء �لعمال خلف �أ�ضالك 

�ضائكة عالية �لرتفاع وفي �أجو�ء عائلية تنعم بالرفاهية، 

لل�ضباحة،  �أحو��س  من  م�ضاكنها  في  بما  نف�ضها  وتمتع 

يعي�س �إلى جو�رهم �ضكان لم تت�ضع لهم غير مدن �ل�ضفيح 

ول يتو�فرون حتى على مياه �ل�ضرب �لنظيفة.

�إلى  ي�ضل  عمق  من  �لبحار  من  �لنفط  ويُ�ضتخرج 

�لأعماق  هذه  �أن  �لبيان  عن  وغني  كيلومتر�ت.  ب�ضعة 

ي�ضودها ظالم معتم وبرودة عالية. وفي هذه �لأعماق ل 

ي�ضتطيع �لمرء تلم�س طريقه من غير �ل�ضتعانة ببر�مج 

تحكم  �أجهزة  خ��الل  من  �لحفريات  وتتم  �لكومبيوتر. 

غاية  �أ�ضاليب  ووفق  �لمن�ضات،  من  �أي  بعيد،  من  تعمل 

�إلى  �ل�ضاخن  �لنفط  فاإن  �آخر،  �ضعيد  على  �لدقة.  في 

ويت�ضف  �ل�ضخونة  من  ف�ضياً  �ضيئاً  يفقد  �لغليان  درجة 

بالبرودة وهو يتجه �إلى �ضطح �لبحر. وفي �ضياق �نتقاله 

و�إلحاق  �لأنابيب  تاآكل  في  تت�ضبب  �ضارة  م��و�د  تتكون 

�لأنابيب،  في  فتحات  تن�ضاأ  �لنحو  وبهذ�  فيها.  �لدمار 

�أن  بيد  ج��د�ً.  متاأخر  وقت  في  �إل  �كت�ضافها  يجري  ل 

فلو  للمياه:  �لملوث  �لوحيد  �لأم��ر  لي�س  هو  كله  ه��ذ� 

�أخذنا بحر �لبلطيق بمفرده، كمثال من بين �أمثلة كثيرة، 

في  ت�ضخ  �لنفط  ��ضتخر�ج  عمليات  �أن  �ضنالحظ  فاإننا 

جرى  „مياه  من  طن  مليون  حو�لي  يومياً  �لبحر،  ه��ذ� 

على  بالتالي  و�حتوت  �لإنتاج“  عمليات  في  ��ضتخد�مها 

مختلف �لمو�د �لكيميائية �لم�ضرة.

وتوؤكد حمالت �لدعاية �لتي تقوم بها �ضركات �لنفط 

�لبيئة على م�ضتوى  �ل�ضركات ب�ضالمة  على �هتمام هذه 

��ضتخد�م  في  جهد�ً  توفر  لن  �أنها  ز�عمة  �أجمع؛  �لعالم 

وذلك  �لنفط،  ��ضتخر�ج  عمليات  في  �لتقنيات  „�أنظف“ 

رغبة منها في �لمحافظة على �ضالمة �لبيئة. ولكن، وعلى 

مندوحة  ل  �لمحلية،  بيئتنا  في  �لنا�ضئ  �لدمار  خلفية 

للمرء من �أن ي�ضاأل عن فر�س �لمحافظة على �لبيئة في 

بحار �لعالم �لأخرى.

قامت  نم�ضاوية،  معار�س  ومنظمة  فنانة  اأور�شبرونغ   اإيفا   

بال�ضتر�ك مع هان�س نيفيد�ل بتنظيم معر�س »�لطقو�س �لأخيرة 

�لفوتوغر�فيا  عبر  �لنفط  ��ضتخر�ج  ماأ�ضاة   � �لنيجر  دلتا  في 

�لمعا�ضرة« في متحف ميونيخ �لإثنولوجي.

ترجمة: عدنان عبا�س

»�ضاعدو� �لدلتا«، �ضعار كتبه �أحد �ل�ضباب 

على ج�ضده في �إحدى �لمظاهر�ت، نيجيريا

 Letzte Ölung Nigerdelta :من معر�س
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جيولوجي جديد �� ما يُطلق عليه »�لأنثروبو�ضين«. يوؤرخ كروتزن 

بد�أ  �لثامن ع�ضر، حيث  �لقرن  نهاية  �إلى  �لأنثروبو�ضين  ع�ضر 

ع�ضر �لت�ضنيع باختر�ع �لآلة �لبخارية، وهو ما عمل على تغيير 

�لعالم ب�ضكل جذري. وقد نجم عن هذ� �لتحول �لجذري عدة 

نتائج من بينها زيادة ن�ضبة �لغاز�ت �لم�ضببة لالحتبا�س �لحر�ري 

في  �لجائر  و�ل�ضيد  �لغابات  و�إز�ل���ة  �لأوزون  طبقة  وتدمير 

�لعالمي  �ل�ضكاني  �لخام و�لنمو  �لمو�رد  �لمحيطات و��ضتغالل 

قد  �لتي  �لعو�مل  تلك  كافة  �أن  كروتزن  ويوؤكد  �لمتوقع.  غير 

ت�ضبب فيها �لإن�ضان تتطلب �تباع نهج مختلف في �لتعامل مع 

�لأر�س. وفيما كتبه: “ما لم تكن هناك كارثة عالمية �� كت�ضادم 

قوة  �لب�ضرية  �ضتظل   �� وباء  تف�ضي  �أو  عالمية  حرب  �أو  نيزك 

بيئية رئي�ضية على مدى �آلف �ل�ضنين. �إن �لعلماء و�لمهند�ضين 

�لم�ضتد�مة  �لإد�رة  نحو  �لمجتمع  لإر�ضاد  �ضاقة  مهمة  ب�ضدد 

بيئيا خالل ع�ضر �لأنثروبو�ضين”. 

“تلك �لمهمة �لمروعة �لتي تتمثل في �إر�ضاد �لمجتمع �إلى 

ج.  بول  �ضاغها  �لأنثروبو�ضين”  ع�ضر  في  �لم�ضتد�مة  �لتنمية 

منذ ع�ضر �ضنو�ت بالتحديد، وتمحورت حولها فعاليات م�ضروع 

ثقافات  بد�ر  �أيام  �أربعة  �متدت على مدى  �لتي  �لأنثروبو�ضين 

ناق�س  �لفعاليات  له من  ببرلين. فخالل عدد ل ح�ضر  �لعالم 

�لعلماء من مجالت �لفل�ضفة و�لجيولوجيا و�لفن و�لأنثروبولوجيا 

متعددة  �لآثار  و�لمناخ،  و�لأدب  و�لفيزياء  و�لثقافة  و�لجتماع 

ق�ضايا عدة على  �أثيرت  �لأنثروبو�ضين. حيث  لع�ضر  �لجو�نب 

�لتخ�ض�ضات.  �إطار م�ضهد متعدد  �لأيام، وذلك في  مدى تلك 

بمفاهيم  �لعمل  يتم  �أن  �لإط��الق  �لممكن على  ز�ل من  هل ل 

هناك  لز�ل  هل  »طبيعي«؟  و  »�ضناعي«  مثل  وم�ضطلحات 

مدى  �أي  �إلى  و�لأ�ضلي؟  �لنقي  �ضكلها  في  »�لطبيعة«  ل�  وجود 

نعد قادرين على �لعتر�ف م�ضبقا بالنتائج �لناجمة عن �أفعالنا 

وتقييمها؟ ماذ� يُمثل م�ضطلح �لأنثروبو�ضين لق�ضايا �ل�ضتد�مة 

و�لنظم �لقانونية �لحديثة؟ 

�أطلق هذه �لمبادرة �لكيميائي وعالم �لمناخ �لأ�ضتر�لي ويل 

�ضتيفن. في محا�ضرة له بعنو�ن »�لأنثروبو�ضين: �إلى �أين نحن 

�إن  �لت�ضاوؤل ما  ذ�هبون على وجه �لأر�س؟« كر�س جهوده نحو 

كانت �لإن�ضانية ب�ضدد �لتدمير �لذ�تي. ووفقا لما تو�ضل له ويل 

�ضتيفين، نعي�س �لآن عقد� حرجا بالفعل، �قترن بالت�ضارع �لكبير 

�لذي لحق �لحرب �لعالمية �لثانية. حيث بد�أ في ذلك �لوقت 

�لعديد من  بالعولمة. عر�س �ضتيفن  �ليوم  �لعديد مما ن�ضميه 

�لر�ضوم �لبيانية �لمخيفة حول تز�يد �نقر��س �لأنو�ع و�ل�ضيد 

�لجائر لالأ�ضماك في مياهنا، و�رتفاع وزيادة ظاهرة �لحتبا�س 

�لحر�ري وما يرتبط بها من كو�رث طبيعية ناجمة عن �لتغير 

�لمناخي. وقد حذر �ضتيفن مو�ضحا �أننا �إذ� ما ��ضتمرينا على 

ما نحن عليه، لن ننجح في �لحد من �رتفاع متو�ضط درجات 

�لحر�رة بما ل يتعدى �لدرجتين. فخالل �لع�ضر �ضنو�ت �لقادمة 

�ضوف يتقرر ما �إن كان ل يز�ل لدينا فر�ضة �أم ل. 

عقب هذه �لمقدمة لويل �ضتيفن يت�ضاءل �لمرء عن �لجديد 

منظمة  ن�ضرت   19٧2 عام  في  »�لأنثروبو�ضين«.  مفهوم  ب�ضاأن 

»نادي روما« در��ضة بعنو�ن »حدود �لنمو« حذرت فيها من �أن 

�لنمو �ل�ضكاني �لر�هن و�رتفاع ن�ضبة �لتلوث �لبيئي و��ضتغالل 

�لب�ضرية  تقود  �ضوف  �لعو�مل  تلك  جميع  �لطبيعية،  �لمو�رد 

�إلى كارثة �قت�ضادية و�إيكولوجية. كما �أن �لتغير�ت �لعالمية لم 

تخفى �أي�ضا على مجال �لعلوم �لإن�ضانية. فعلى �ضبيل �لمثال ل 

�لح�ضر، و�ضف �أولري�س بيك في كتابه »مجتمع �لمخاطر« عام 

�لإن�ضان  �لتي نجمت عن  �لذ�تية  و�لأخطار  �لتهديد�ت   1982

(فقط)  يتعلق  يعد  لم  „�لأم��ر  �لحديث:  �لت�ضنيع  ع�ضر  في 

�لتقليدية، بل  �لقيود  �لإن�ضان من  با�ضتغالل �لطبيعة، وتحرير 

�لتنمية  على  �لمترتبة  بالم�ضكالت  كبير  حد  �إلى  يتعلق   (...)

عملية  �رت���دت  فقد  ذ�ت��ه��ا.  ح��د  ف��ي  �لقت�ضادية   ���� �لتقنية 

من خالل �شل�شلة فعاليات �شخمة يوجه دار ثقافات العالم بمدينة برلين جهوده نحو بلورة ت�شور عن

الأنثروبو�شين، اأو الع�شر الجيولوجي الب�شري. وح�شب هذا الت�شور لم يعد المناخ والطبيعة 

من الظواهر الطبيعية، بل ظواهر من �شنع الب�شر.  وكيف ينعك�س ذلك على ت�شورنا لأنف�شنا؟ 

زميلنا في فكر وفن تابع الفعاليات الفتتاحية. 

aleM grabovaC    عالم غرابوفاك

االإن�سان اأم الطبيعة؟

ت�شور الأنثروبو�شين

قطة  معه  ز�لزيوفيت�س  يان  �لبريطاني  �لجيولوجي  ��ضطحب 

�إلى �لمحا�ضرة. �إنه �أ�ضتاذ محا�ضر بجامعة لي�ضتر وع�ضو لجنة 

علم �لطبقات �لجيولوجية لدى �لجمعية �لجيولوجية بلندن، �إلى 

جانب كونه و�حد� من مجموعة باحثين يلعبون دور� بارز� في 

ذ�ت  فيلو  �لقطة  جل�ضت  �لأنثروبو�ضين.  ظاهرة  تحليل  عملية 

�لذيل �لأ�ضود �أمامه على �لمن�ضدة. 

وخالل �لمحا�ضرة �لتي �ألقاها بد�ر ثقافات �لعالم، حر�س 

�أو�ضح  لقد  و�إطعامها.  بفيلو  �لهتمام  على  ز�لزيوفيت�س  يان 

ز�لزيوفيت�س �أن فيلو ترمز في ت�ضوره �إلى ع�ضر �لأنثروبو�ضين. 

�إحدى  هي  كاتو�س«  �ضيلفي�ضتري�س  »فيلي�س  �لمنزلية  فالقطط 

�لفئات �لبيولوجية �لقليلة �لر�بحة في ظل ذلك �لع�ضر �لذي 

عند  �لجيولوجية  �لعمليات  على  �لإن�ضان  �ضيطرة  فيه  ب��د�أت 

�ضطح �لأر�س.  

بدت  قد  �أنه  �إل  �لمحا�ضرة،  �هتمام  محور  فيلو  �أ�ضبحت 

عليها عالمات �ل�ضيق لرغبتها في �لطعام. ربت ز�لزيوفيت�س 

على فيلو وقدم �إليها طعاما م�ضتكمال حديثه دون توقف. يقول 

�لبيولوجية  �لكتلة  ثلث  �ليوم  يُمثل  �لإن�ضان  �أن  ز�لزيوفيت�س 

�لثلثين  من  �لأك��ب��ر  �لجزء  �أم��ا  �لأر���ض��ي��ة.  �لفقاريات  لجميع 

�لمتبقيين فتحتله تلك �لحيو�نات �لتي تُعد غذ�ء بالن�ضبة �إلينا: 

مثل �لبقر و�لأغنام و�لخنازير و�لماعز. ويذكر ز�لزيوفيت�س �أن 

ن�ضبة �لحيو�نات �لبرية �لحقيقية تقل�ضت �إلى ما دون �لخم�ضة 

بالمائة. �أي �أننا ب�ضدد عملية �كت�ضاح بيولوجي ل نظير له في 

تاريخ �لأر�س، كما جاء على ل�ضان ز�لزيوفيت�س. في هذه �لأثناء 

��ضترخت فيلو وبد�أت تُن�ضت للمحا�ضرة. �إن �لقطط �لمنزلية 

�تجه  حيث  و�لبرية،  �لم�ضتاأن�ضة  �لحيو�نات  بين  مكانة  تحتل 

لذلك  و��ضتطاعت  تربيتها  �إلى  �لعالم  �أنحاء  جميع  في  �لب�ضر 

�إلى  �لر�هن  �لوقت  في  وو�ضل عددها  ر�ئع.  ب�ضكل  تتكاثر  �أن 

25٠ مليون قطة منزلية. �إل �أنه في مقابل ذلك تحولت �لفهود 

ز�لزيوفيت�س  يوؤكد  ولذ�  �لخا�ضرة.  �لفئات  �أكبر  �إلى  و�لنمور 

�لقليلة  �لفئات  �إح��دى  هي  �لقطط  �أن  محا�ضرته،  نهاية  في 

�لم�ضتفيدة في ع�ضر �لأنثروبو�ضين. 

�لقر�ء  م��ن  �لعديد  لعل  الــبــ�ــشــري  الــجــيــولــوجــي  الــعــ�ــشــر 

�أي نوع من �لم�ضطلحات  يت�ضاءلون عن ماهية �لأنثروبو�ضين؟ 

هذ�؟ و�إلى �أي �لأ�ضياء يرمز؟ وما هو م�ضدره؟ �ضيغ م�ضطلح 

�لأنثروبو�ضين من قبل عالم �لأر�ضاد �لجوية �لهولندي �لحائز 

على جائزة نوبل بول ج. كروتزن وذلك خالل موؤتمر عام 2٠٠٠. 

وقام بعد ذلك بعامين بتج�ضيد نظرية »ع�ضر من �ضنع �لإن�ضان« 

�لتي طرحها في مقال بعنو�ن »جيولوجيا �لب�ضرية« وذلك في 

�لعلمية. فمن �لمنظور �لجيولوجي يو�ضح بول  مجلة »نيت�ضر« 

ج. كروتزن �أننا نحيا فيما يُ�ضمى بع�ضر �لهولو�ضين. بد�أ ع�ضر 

�أو  �لجليدي  �لع�ضر  بعد  وجاء   11.5٠٠ نحو  منذ  �لهولو�ضين 

�لع�ضر �لبل�ضتو�ضيني. �إل �أن �لب�ضرية قد �أحدثت تغير�ت كبيرة 

على وجه �لأر�س، بحيث �أ�ضبح من �لأن�ضب �لتحدث عن ع�ضر 

�لثقافة و�لبيئة  |  عالم غر�بوفاك: �لإن�ضان �أم �لطبيعة؟معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 99

مطبخ �لم�ضتقبل 	ß

raumlaborberlin :من عر�س لمجموعة  

Photo: Jakob Hoff  

© Haus der Kulturen der Welt  

مطبخ �لم�ضتقبل 	ä

raumlaborberlin :من عر�س لمجموعة  

Photo: Joachim Loch  

© Haus der Kulturen der Welt  

يان ز�لزيوفيت�س يحا�ضر بوجود قطته فيلو  	

Photo: Sebastian Bolesch  

© Haus der Kulturen der Welt  



٦٠٦1

ذ�تية.  وم�ضكلة  ق�ضية  تُمثل  و�أ�ضبحت  »�نعكا�ضي«  ب�ضكل  �لتحديث 

بل  بجديد،  لي�س  ذ�ته  حد  في  �لزمني  �لت�ضخي�س  فاإن  ذلك  وعلى 

م�ضطلح �لأنثروبو�ضين نف�ضه.  

م�شطلح حديث وواقع قديم لقد �أو�ضح �لعلماء خالل �لموؤتمر 

�لأنثروبو�ضين  �إليها  ي�ضتند  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �لفتر��ضات  �إحدى  �أن 

تق�ضي بعدم وجود طبيعة وباأن كل �ضيء قد �أ�ضبح من �ضنع �لإن�ضان. 

�لفعالية  تلك  �أقيمت  لقد  ر�ئد� حقا؟  �كت�ضافا  ذلك  يعد  هل  ولكن، 

بد�ر ثقافات �لعالم، في و�ضط منتزه تيرغارتن ببرلين �لذي ي�ضفي 

من خالل ت�ضميمه �لمماثل للطبيعة �ضبغة فريدة على معالم مدينة 

برلين منذ ما يقرب من 5٠٠ عام. فنجد على �ضبيل �لمثال �أن �لملك 

معماري  �إلى   1٧3٠ عام  في  عهد  قد  �لثاني،  فريدري�س  �لبرو�ضي، 

ت�ضميم �لمناظر �لطبيعية، جيورج فينت�ضيالو�س فون كنوبل�ضدورف، 

عامة  حديقة  �إل��ى  بالملك  �لخا�ضة  �ل�ضيد  �ضاحات  تحويل  بمهمة 

وفقا للنموذج �لفرن�ضي. قام كنوبل�ضدورف بتجميل �لحديقة بالأزقة 

و�لمتاهات  �لو��ضعة  �لمائية  و�لممر�ت  �لزخرفية  و�لأ�ضو�ر  �لخالبة 

�لقديمة.  �لأ�ضاطير  �لمتاأخر و�ضخ�ضيات من  �لباروكي  �لطر�ز  ذ�ت 

فتلك �لطبيعة �لتي �ضنعها �لإن�ضان تحيط بد�ر ثقافات �لعالم ببرلين 

منذ عدة قرون بالفعل.  

لقد تم �ضو�ء ثور على �ضيخ على �ضرفة �ضطح د�ر ثقافات �لعالم 

ذ�ت �لإطاللة على منتزه تيرغارتن. وقد قامت فرقة �لفنون ر�وم لبور 

برلين بت�ضييد خم�ضة �أك�ضاك في �لبهو، حيث يتم �إعد�د لحم �لثور مع 

بع�س �لأطباق �لجانبية. يتمثل �لهدف من تلك �لأك�ضاك في تج�ضيد 

تلك  بدت  و�لآل��ة.  و�لحيو�ن  و�لطبيعة  �لإن�ضان  من  كل  بين  �لعالقة 

�لأك�ضاك وكاأنها معامل من �لم�ضتقبل، يقف فيها �أ�ضخا�س بمعاطف 

بي�ضاء يملئون �لوجبات في �أكو�ب �ضغيرة. ي�ضل عدد �لوجبات �لتي 

تُوزع على �لز�ئرين �إلى 1٠٠ وجبة، يتم ت�ضخينها م�ضبقا في �أفر�ن 

�لمايكروويف. �أما عن مذ�ق لحم �لثور �لذي تم �إعد�ده، فلم ي�ضتطع 

كاتب هذ� �لمقال �أن يقرر ب�ضاأنه نظر� لأنه قد �أ�ضبح نباتيا بالفعل 

قبل �أن يتم �ضك م�ضطلح �لأنثروبو�ضين.

�أ�ضتاذ  �أكيل بلغر�مي،  كيف كانت �لمحا�ضر�ت �لمختلفة؟ حاول 

�لفل�ضفة بجامعة كولومبيا بنيويورك، �أن يو�ضح من �لناحية �لتاريخية 

تعين  �لطبيعية  �لعلوم  قبل  من  و�لقيم  �لأخالق  �إنكار  �أن  �لفل�ضفية، 

�إرله  و�ضرح  للعالم«.  �لو�قعية  »للمعاي�ضة  جديد  ب��اإدر�ك  ��ضتبد�له 

�أن  ماريالند،  بجامعة  �لبيئية  و�لأنظمة  �لجغر�فيا  �أ�ضتاذ  �إللي�س، 

م�ضاحة  �أرب��اع  ثالث  من  �أكثر  وتحوير  بتغيير  بالفعل  قام  �لإن�ضان 

�أ�ضتاذة  هايزه،  ك�.  �أور�ضول  �ألقت  ذلك  جانب  �إلى  �لأر���س.  �ضطح 

�للغة �لإنجليزية بجامعة كاليفورنيا، محا�ضرة حول »ببغاء �لأمازون 

�لأخ�ضر �لخدين«، و�لذي يكاد يكون قد �ختفى من موطنه �لأ�ضلي 

قد  �لببغاو�ت  تجارة  �أن  �إل  �لغابات.  وحرق  قطع  بفعل  بالمك�ضيك 

من  �لتي فرت  �لخدين،  �لأم��ازون خ�ضر�ء  ببغاو�ت  تكاثر  �إلى  �أدت 

ر�ئع. وعلى ذلك تزخر منطقة خليج  ب�ضكل  �لمنازل في كاليفورنيا 

�أعد�دها  تعدت  �لتي  �لببغاو�ت  من  �لنوع  بهذ�  فر�ن�ضي�ضكو  �ضان 

�أ�ضول  من  »�لطيور  با�ضم  �لآن  ر�ضميا  �إليها  ويُ�ضار  ببغاء،  �لأل��ف 

فقد  �لأنثروبولوجيا،  �أ�ضتاذة  بوفينيللي،  �إليز�بيث  �أم��ا  مهاجرة«. 

طرحت ت�ضاوؤل ��ضتفز�زيا عما �إن كانت جميع �لحيو�ت تتمتع بنف�س 

�ضكان  قبائل  لإح��دى  مثال  �إل��ى  ذلك  في  و��ضتندت  ل،  �أم  �لقيمة 

�أ�ضتر�ليا �لأ�ضليين. فاأي �لمخلوقات و�لأنو�ع تتمتع بحق �لبقاء في 

�لباحثة  بر�ون،  فون  كري�ضتينا  طرحته  وفيما  �لأنثروبو�ضين؟  ع�ضر 

بالم�ضئولية  �لمطالبة  �أن  ذكرت  ببرلين،  بجامعة هومبولت  �لثقافية 

جديدة.  �إيديولوجيات  بزوغ  خطر  على  تنطوي  ما  د�ئما  �لمتبادلة 

عالم  بمثابة  �لتفرد«،  »ع�ضر  ب�  هازلر،  �أل��دو  �لجتماع،  عالم  تنباأ 

مغلقة  مجتمعات  في  �ضغيرة  نخبة  فيه  تعي�س  متقل�س  �جتماعي 

وتحيا فيه �لغالبية �لعظمى كنفايات ب�ضرية. وطالبت موؤلفة �لكتب 

�لعلمية و�ل�ضحفية، �إيما ماري�س، باإد�رة عبر وطنية جديدة لالأر�س، 

للفنون  �ضمود  تناولت فرقة  �إلى جانب ذلك  �ئتماني.  وتت�ضم بطابع 

فيها  يلتقي  �لتي  و�للحظات  �لأماكن  تلك  نيويورك،  من  �لإعالمية 

�لعامل �لجيولوجي مع �لب�ضري. وقد �أح�ضرو� معهم قطعة �ضخرية 

من �أحد مو�قع تخزين �لنفايات �لنووية بفنلند� يحوي باعتباره حليفا 

للب�ضر، �لنفايات �لم�ضعة لآلف �ل�ضنين. 

ع�شر القطط كانت �لمحا�ضر�ت بال �ضك مثيرة لالهتمام وغنية 

بالمعلومات، �إل �أنها على �لجانب �لآخر لم تكد تذكر �ضيئا جديد�. 

�ل�ضيا�ضة  مجالي  من  �لقر�ر  �ضناع  تمثيل  يتم  لم  ذلك  جانب  �إل��ى 

�آر�ئهم  �إلى  �لتطرق  تم  لو  �لمرء  وود  �لفعالية،  هذه  في  و�لقت�ضاد 

حول ع�ضر �لأنثروبو�ضين. �إذ �أن �إحدى �لق�ضايا �لم�ضتقبلية �لرئي�ضية 

�إط��ار  في  �لأنثروبو�ضين  �أبحاث  نتائج  تطبيق  كيفية  في  �ضتتمثل 

�لأنظمة �ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية ذ�ت �لمرجعية �لذ�تية. �إل �أنه لأمر 

جيد �أن يعمل م�ضروع �لأنثروبو�ضين في د�ر ثقافات �لعالم، على خلق 

وعي متعدد �لتخ�ض�ضات بالمخاطر �لتي تهدد �لب�ضرية. فالم�ضروع 

لم يغلق �أبو�به بعد، فعلى مدى عامين مقبلين �ضتو��ضل د�ر ثقافات 

�لعمل  ور���س  خ��الل  من  �لأنثروبو�ضين  فر�ضية  ��ضتك�ضاف  �لعالم 

و�لمبادر�ت �لبحثية و�ل�ضر�كات بين �لموؤ�ض�ضات، وذلك بالتعاون مع 

يكت�ضب  ربما  يدري،  ومن  �لألماني.  و�لمتحف  بالنك  ماك�س  جمعية 

�أن تحول  م�ضطلح �لأنثروبو�ضين قوة كافية لدفع عملية، من �ضاأنها 

دون وقوع �لأ�ضو�أ في �لم�ضتقبل، وذلك بال�ضتناد �إلى ما تم جمعه من 

معارف ونتائج بحثية في مختلف �لتخ�ض�ضات. 

و�إن لم ينجح ذلك، وتمكن �لإن�ضان من �لق�ضاء على نف�ضه في ظل 

ع�ضر �لأنثروبو�ضين �لذي �ضنعه، فاإن يان ز�لزيوفيت�س (�لذي �أح�ضر 

معه �لقطة فيلو) قد ذكر �أن تمثيل �لقطط وبع�س �لحيو�نات �لأقل 

�ضعبية كالفئر�ن �لبنية �ضي�ضتمر وبوفرة. و�أن �لقطط �لمنزلية �ضوف 

�لتطور  �ضاللتها  و�ضتو��ضل  �أخ��رى.  مرة  برية  قططا  لت�ضبح  تعود 

و�لتغير؛ وفي وقت ما في �لم�ضتقبل �لبعيد �ضوف تحتل تلك �ل�ضاللة 

ذلك �لف�ضاء �لإيكولوجي �لذي خلفه �لأ�ضود و�لنمور و�لفهود. وخالل 

�ل�ضيناريو  هذ�  وكاأن  �متنانها  عن  معبرة  فيلو  هرهرت  هذ�  حديثه 

�لم�ضتقبلي قد نال �إعجابها.   

 عالم غرابوفاك  كاتب و�ضحفي يقيم في برلين.

ترجمة: هبة �ضلبي
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يوؤثر التغير المناخي على الن�شاء اأكثر منه على الرجال. من�شقة �شبكة »ن�شاء من اأجل العدالة المناخية«  

(gender CC) ماريون روله، تطالب بالم�شاواة بين الجن�شين فيما يتعلق ب�شيا�شة المناخ. حول الختالفات 

والحلول المحلية والكثير مما يتوجب عمله حاورتها �شونيا بيتراندرل.

Marion rolle    ماريون روله

„الن�ساء اأكثر تاأثرا“
مقابلة حول الجندر والتغير المناخي

فكر وفن: �شيدة روله، لماذا يتوجب النظر اإلى التغير المناخي من وجهة نظر اأنثوية اأي�شا؟

روله: يم�س �لتغير �لمناخي في جميع �لأحو�ل �لفقر�ء من �لنا�س، �لذين ل يتوفرون على 

�لبنية �لتحتية �ل�ضرورية وعلى ثرو�ت كافية للتاأقلم، و�ضبعون في �لمائة من �لفقر�ء في 

�لعالم، ن�ضاء. و�لن�ضاء غالبا �أقل قدرة على �لو�ضول �إلى �لدخل و�لمو�رد مثل �لأر��ضي 

و�ل�ضلطة و لكن �أي�ضا غالبا ما ل يملكن �لحق في �لم�ضاركة في �لقر�ر�ت.  وعبر �لأدو�ر 

�لمحددة �جتماعيا فاإن �لن�ضاء م�ضوؤولت عن قطاعات ح�ضا�ضة ترتبط �ضميميا بالمناخ 

�ل�ضيا�ضية  �لم�ضاركة  مثل  �لقائمة  �لحدود  �إن  و�لطاقة.   �لمياه  و�إم��دد�ت  �لغذ�ء  مثل 

�ل�ضعيفة وندرة �ضبل �لح�ضول على �لمعلومات �أو نق�س �لتعليم، كل ذلك يجعل �لن�ضاء 

�أكثر تاأثر�، وباإمكانيات محدودة للت�ضرف.

وما هي نتائج التغيرات المناخية التي توؤثر اأكثر بالن�شاء؟

لأن �لن�ضاء يعانين غالبا من �لفقر، فاإن كل �لنتائج �ل�ضلبية �لتي لها عالقة بالتغير�ت 

تر�جع  ب�ضبب  �لغذ�ئية  �لمو�د  �أ�ضعار  مثل  �لأ�ضعار  �رتفاع  ت�ضاهم في  و�لتي  �لمناخية 

ن�ضبة �لمحا�ضيل.  بل حتى �لن�ضاء في �ألمانيا، كالأمهات �لعازبات ي�ضعرن بذلك مبا�ضرة، 

مثال  تنز�نيا  في  �لوحيدة.  �لم�ضكلة  لي�س  �لمال  لكن  محدودة.  �لمالية  مو�ردهن  لأن 

�لن�ضاء م�ضوؤولت عن �ضمان �لغذ�ء.  فاإذ� ما �ضاءت حالة �لتربة و تر�جعت �لت�ضاقطات 

�لمطرية، ي�ضطرن للعمل لوقت �أطول وبذل جهد �أكبر من �أجل �إطعام �أ�ضرهن.  وهو ما 

يتحقق على ح�ضاب �ضحتهن  وما يمنعهن من ��ضتغالل وقتهن في �أمور �أخرى كالتعليم 

و�لم�ضاركة �ل�ضيا�ضية.

نحتاج اإلى الم�شاواة في �شيا�شة المناخ

ما الذي ينبغي فعله من اأجل �شمان احتياجات المراأة ب�شكل اأف�شل؟ 

 نحن بحاجة �إلى  �لم�ضاو�ة في �ضيا�ضة �لمناخ على �لم�ضتوى �لمحلي و�لوطني و�لدولي. 

وهذ� ل يمكنه �لحدوث �إل �إذ� توّفر هناك وعي بهذ� �لتفاوت ويكون هناك ��ضتعد�د 

لدى  كما  �لمناخي  �لتغّير  في  و�لمت�ضببين  �لمعنية  �لجهات  لدى  �ضده  �ضيء  لعمل 

�ل�ضيا�ضيين و�لمنظمات غير �لحكومية.  ومن �لمهم �أن نعرف �أين يختلف �لتاأثير على 

�لن�ضاء منه على �لرجال من �أجل �تخاذ تد�بير منا�ضبة من �ضاأنها �أن تحد من �لتفاوت 

بدل من تعميقه.

كيف يظهر ذلك ب�شكل مح�شو�س، مثال في م�شروعك بجنوب اإفريقيا؟

في ع�ضرة من �أور��س �لعمل قمنا بها حتى �لآن، تعلق �لأمر بتزويد �لنا�س بالمعلومات 

حول �لتغير �لمناخي.  �إن �لكثيرين يدركون �لتغير�ت �لبيئية لكنهم ل يدركون �ل�ضياقات 

كيفية   مناق�ضة  �لعمل  �أور��س  وتتم في  �لالزمة.  �لمعرفة  تعوزهم  لأنه  فيها،  تقع  �لتي 

�لن�ضاء  بين  ذلك  في  �لختالفات  وما هي  �ليومية  �لحياة  على  �لمناخي  �لتغير  تاأثير 
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و�لرجال، لأنه ل يمكن �إغفال و�قع �لختالف �لقائم بين �لجن�ضين.  و��ضتناد� على هذ� 

�لأ�ضا�س يتم �إعد�د �إجر�ء�ت منا�ضبة. �إن �لهدف هو م�ضاعدة �لنا�س على �لت�ضرف من 

تلقاء �أنف�ضهم ودفعهم للقيام بذلك فيما يتعلق بحياتهم وبالعملية �ل�ضيا�ضية.

اأي تاأثير كان لور�شات العمل؟

�لنا�س  ليفيدو�  قر�هم،  �إلى  �أي�ضا  يذهبون  وهم  للم�ضاكل،  حلول  يطورون  �لنا�س  بد�أ 

�أي�ضا  طريقها  تعرف  �لعمل  �أور����س  في  نح�ضلها  �لتي  �لمعرفة  �أن  كما  تعلموه.  بما 

م�ضاركات  رفقة  �لمحليين  ممثلونا  يعمل   ذلك  على  عالوة  �ل�ضيا�ضية.   �لعملية  �إلى 

وم�ضاركين في �أور��س �لعمل ومنظمات غير حكومية �أخرى على تطوير �لإ�ضتر�تيجيات 

�لوطنية.
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الرجال يميلون للبحث عن حلول تكنولوجية

هل يتعامل الرجال والن�شاء ب�شكل مختلف مع الم�شاكل المطروحة؟

هناك �ختالفات فيما يتعلق باأ�ضباب �لأ�ضر�ر �لمناخية.  فالدر��ضات تقول باأن �لرجال 

ي�ضتهلكون �للحوم �أكثر من �لن�ضاء وي�ضوقون �ل�ضيار�ت �أي�ضا �أكثر من �لن�ضاء ما يعني �أنهم 

ي�ضتهلكون طاقة �أكبر. و�لن�ضاء في �لدول �ل�ضناعية يتعاملن بروح نقدية مع �ضلوكياتهن 

ب�ضكل �أكبر منه عند �لرجال وهن م�ضتعد�ت لتغييره، مثال �لتقليل من ��ضتهالك �للحوم. 

يعني �أنهن يف�ضلن �لحلول �لطبيعية في حين يميل �لرجال �إلى حلول تكنولوجية.  �إن 

�ل�ضيا�ضة ذكورية: �إذ يتم مثال و�ضع فلتر على �لمفاعالت �لتي تعمل بالفحم، وبناء �ضد 

وت�ضريف ثاني �أك�ضيد �لكربون في �لبحر. 

هذا يعني اأن روؤية المراأة ل توؤخذ بعين الإعتبار؟

وذلك  �لمكان،  عين  في  �لو�ضع  تح�ضين  في  �لكبيرة  �لم�ضاريع  ت�ضاهم  ل  ما  غالبا 

خ�ضو�ضا ب�ضبب �نعد�م �لبنية �لتحتية في �لمناطق �لقروية.  وبالن�ضبة للن�ضاء فاإنه مهم 

في �لبد�ية توفير �لغذ�ء للجميع. ويظهر من خالل �لم�ضاريع �لتنموية �أن �لن�ضاء يبحثن 

عن حلول د�خل بيئتهن كاأن يعمدن �إلى تطوير جر�ر تقليدي من �أجل حرث �لحقل بدل 

من ��ضتعمال جر�ر كبير. ولهذ� يف�ضل �أن تتكامل �لحلول �لكبرى مع �لحلول �لمحلية. 

ويتوجب �أن تعمل �لن�ضاء مع خبر�ء �لجندر من �أجل �ل�ضتفادة من مختلف �لروؤى في 

حزمة �لإجر�ء�ت �لتي يتم �لتو�ضل �إليها. 

اإلى اأي حد هي �شيا�شة المناخ منفتحة على الجندر؟

مقارنة بالموؤتمر �لأول حول �لمناخ، حققنا �لكثير، فقبل ع�ضر �ضنو�ت لم يكن لأحد �أن 

يفكر باأن �لجندر عن�ضر �أ�ضا�ضي فيما يتعلق  بالتحول �لمناخي ونتائجه. وعلى �لم�ضتوى 

�لدولي هناك �هتمام �لآن بهذ� �لعن�ضر في �إطار �لموؤتمر�ت �لدولية حول �لمناخ، �إذ تم 

�لعتر�ف ر�ضميا بالمجموعات �لن�ضوية ومجموعات �لجندر كمر�قبين، كما هو �لحال 

بالن�ضبة لمنظمات غير حكومية �أخرى. كما �أن هناك �هتمام �أكبر بالعنا�ضر �لمرتبطة 

بالجندر، و�لذي ينعك�س �أي�ضا في وثائق �لمفاو�ضات كما هو �لحال في �إجر�ء�ت �لتكيف 

مع �لتحول �لمناخي.

لكن؟

لكن قلة من �لحكومات م�ضتعدة لتغيير �ضيء في �لو�قع. وي�ضعف �لأمر �أكثر على م�ضتوى 

�لإجر�ء�ت �لمتخذة. كما �أن �لن�ضاء ل يحظين باهتمام في �لق�ضايا �لمهمة مثل �لق�ضايا 

�لمالية وت�ضدير �لتكنولوجيا وحماية �لمناخ. وكلما �زد�د عدد �لقر�ر�ت �لمتخذة، كلما 

قّل عدد �لن�ضاء �لم�ضاركات في ذلك، كما هو �لحال �أي�ضا في �ل�ضركات. كما �أن عدد 

�لن�ضاء �لم�ضاركات في �للجان �لحكومية ل يتجاوز �لثالثين في �لمائة، بل �إن عدد قادة 

�لمفاو�ضات من �لن�ضاء ل يتجاوز خم�ضة ع�ضر في �لمائة.  لكن، كلما نظر �لمرء �إلى 

بن�ضبة  �أ�ضفل، مثال فيما يتعلق مثال 

�لن�ضاء في �لمنظمات غير �لحكومية 

�إل  �لمناخ،  موؤتمر�ت  في  �لم�ضاركة 

وبد� �لأمر �أكثر تو�زنا. لكن في نهاية 

�ل��م��ط��اف، روؤ���ض��اء �ل��ح��ك��وم��ات من 

يملكون �لقر�ر.

ن�ضاء نيجيريات يطبخن على �أنابيب 

�لغاز ما ي�ضبب بكو�رث �ضحية

من معر�س:

Letzte Ölung Nigerdelta.

Staatliches Museum

für Völkerkunde, München

Photo: Ed Kashi

�لت�ضال  علوم  در�ضت  بيتراندرل   �شونيا   

بتغطية  وتقوم  ك�ضحفية  وتعمل  �لجتماعي 

مجالت عدة من بينها ق�ضايا �لمناخ.

ترجمة: ر�ضيد بوطيب
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لم تتمكن رز�ن زيتونة من �لح�ضور �إلينا، وتلك لي�ضت �لمرة �لأولى �لتي يمنع فيها �لحا�ضلون على �لجو�ئز 

من �لح�ضور �ضخ�ضيا �إلى حفالت تكريمهم، وت�ضلم �لجائزة. �إن هذ� في �لو�قع من عالمات �ل�ضر�ع بينهم 

وبين �لحكام �لمت�ضلطين. �إننا نغتنم هذه �لمنا�ضبة في هذ� �لم�ضاء، �لذي ��ضطرت هي فيه لالإختباء، 

من �أجل �أن نحّيي كل ن�ضاء ورجال �لنتفا�ضة �ل�ضورية. ��ضمها معروف بالن�ضبة لنا ونعرف موقفها: �إنها 

تنا�ضل من �أجل حقوق �لإن�ضان، �لحرية و�لعد�لة في وطنها �ضوريا. وفي �لآن نف�ضه نرى فيها نا�ضطة �أي�ضا 

في تلك �لنتفا�ضة �لتي ت�ضهدها �لمجتمعات �لعربية، و�لتي �نطلقت منذ �ل�ضابع ع�ضر من دي�ضمبر 2٠1٠ 

من �أجل �لتحرر من نير �لظلم و�لقمع. وفي مقابلة �ضحفية في في �أكتوبر 2٠11 وبمنا�ضبة ح�ضولها على 

جائزة �آنا بوليتكوف�ضكايا قالت: „�إن هذه �لجائزة هي جائزة لكل �ل�ضوريين ولثورتهم“. 

رغبة  في  يتمثل  �أحدها  مختلفة.  بمرجعيات  يرتبط  �ل�ضوريين  ن�ضال  �إن  الثالث  العربية  الــثــورات 

�ل�ضعوب �لعربية في �ل�ضتقالل و�لحرية منذ نهاية �لإمبر�طورية �لعثمانية. �إن هذه �لثورة �لعربية �لأولى 

�لتي عرفتها �ضوريا �أي�ضا في �لع�ضرينيات من �لقرن �لما�ضي، قمعتها �لإمبريالية �لأوروبية. �أما �لثورة 

�لعربية �لثانية فبد�أت مع �ل�ضباط �لأحر�ر و�نقالبهم على �لملكية. فتغيرت �لخريطة �ل�ضيا�ضية للمنطقة 

�لعربية لما يقرب من عقدين من �لزمن، بين �لجز�ئر و�ليمن، وفي �لنهاية وقعو� في م�ضيدة طموحهم 

�ل�ضيا�ضي �لمبالغ فيه، و�ل�ضر�ع بين �ل�ضرق و�لغرب و�إ�ضر�ئيل وفل�ضطين و�لممار�ضة �لثيوقر�طية لل�ضلطة 

و�ضيا�ضة تنموية �أدت �إلى تكد�س �لثروة في يد �أقلية و�ضاهمت ب�ضكل در�ماتيكي في تعميق �لتناق�ضات 

�لإجتماعية و�لإقت�ضادية. 

و�ضتنطلق �لثورة �لعربية هناك، حيث ف�ضل زعماء �لثورة �لثانية. لما �أقدم محمد بوعزيزي في �ل�ضابع 

ع�ضر من دي�ضمبر 2٠1٠ على �إحر�ق نف�ضه في مدينة �ضيدي بوزيد �لمعدمة، كان ذلك بمثابة دعوة �إلى 

ماليين من �لب�ضر من �أجل �إعادة تحديد مكان �لمجتمعات �لعربية في �لقرن �لو�حد و�لع�ضرين. وتاأكد 

في �لآن نف�ضه باأن �لثورة تمتح قيمتها و�ضرعيتها من �لتاريخ نف�ضه و�أنه ل تر�جع عنها. فال يوجد مكان 

في �لعام �لعربي لم ت�ضله �لثورة. �إحدى �لمرجعيات �لأخرى �لتي �رتبطت بها �لثورة �ل�ضورية له عالقة 

بتاريخ �ل�ضوريين �لحديث. لما �ضيطر �لبعث على مقاليد 

�لعربية  �لثورة  قلب  في   ،19٦3 �ضنة  دم�ضق  في  �لحكم 

ب�ضورية  �لموعودة  �لنا�س  �آمال  وكاأن  للحظة  بد�  �لثانية، 

جديدة �ضوف تتحقق، لكن طريقة �ل�ضيطرة على �ل�ضلطة 

بظاللها  �ألقت  �لع�ضكر،  عبر  تمت  و�لتي  ذ�تها،  حد  في 

على هذ� �لوعد. و�أخير� جاء �نقالب حافظ �لأ�ضد عام 

�لذي   19٧3 د�ضتور  على  �لم�ضادقة  جاءت  وبعده   19٧٠

يوؤكد على �ضيطرة حزب �لبعث على مقاليد �لحكم، ليوؤكد 

�ضيتعار�س ل غرو، مع  للتنمية  »�ل�ضتر�كي«  �لطريق  باأن 

حقوق �لإن�ضان و�لمو�طنة.

�لزمن  من  عقد  قبل  مقاومتها  زيتونة  رز�ن  ب��د�أت 

تقريبا، في وقت لم يكن �أحد فيه ليتكهن باندلع �لثورة 

�لعربية �لثالثة وبالعا�ضفة في �ضورية. د�فعت في �لبد�ية 

ح�شلت رزان زيتونة، النا�شطة الحقوقية ال�شورية نهاية ٢٠١٢ على جائزة ابن ر�شد للفكر الحر. وبهذه المنا�شبة األقى المفكر 

الألماني والمتخ�ش�س في الدرا�شات ال�شرقية اأودو �شتاينباخ كلمة تكريم م�شيدا بدور هذه النا�شطة ال�شورية.

udo SteinbaCh    اأودو �شتاينباخ

الجراأة على الروؤية المتعددة

بمنا�شبة ح�شول رزان زيتونة على جائزة ابن ر�شد للفكر الحر

�آثار دمار في مدينة حلب 

جر�ء ق�ضف طائرة حكومية، 

كانون �لثاني/ يناير 2٠13

Photo: Kai Wiedenhöfer
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عن �ل�ضجناء �ل�ضيا�ضيين، و�ضاركت بعدها في تاأ�ضي�س منظمات حقوق �لإن�ضان، �أما ظهورها 

هذه �لليلة هنا، فكانت لربما �ضتدفع حياتها ثمنا له.

 

�شلبية الغرب ولكن �أين موقعنا من هذ� �لحدث �لتاريخي؟ �لتز�منا هذ� �لم�ضاء يقف في 

ديبلوما�ضي من  وتهرب  فارغة  كلمات  �لغربية. فما عد�  �ل�ضيا�ضة  �ضلبية  تناق�س �ضارخ مع 

لم   ، للتطور�ت في �ضورية  �لخا�ضة«  »�لطبيعة  لل�ضك عن  �لو�قع، وتحليالٍت مثيرة  مو�جهة 

ن�ضمع ولم نر �إل �لقليل. فالعقوبات �لقت�ضادية لي�ضت بالإجر�ء�ت �لفعالة، �إنما ذر للرماد في 

�لأعين، عبرها يريدون �إعطاء �نطباع باأن �ضيئا ما يحدث. بينما �لو�قع يوؤكد بالطبع على �أن 

ل �ضيء يحدث تقريبا. 

ولكن ويا للتناق�س �ل�ضارخ �أل تنظر �أوروبا �إلى نف�ضها كمنافح كبير عن �لحرية؟ �أجل، �إن 

�لتفكير في حق �لحرية وحق �لتمرد �ضد �لطغاة �ضارب بجذوره في �لثقافة �لأوروبية، من 

�ألبير كامو، �إذ� �كتفينا فقط بذكر هذين �لعلمين. „من هو �لإن�ضان  فريدري�س �ضيلر وحتى 

في �لثورة؟“ يت�ضاءل كامو في كتابه �لر�ئع »�لإن�ضان �لمتمرد« ويجيب عن �ل�ضوؤ�ل قائال: „�إنه 

ذ�ك �لذي يقول ل“. وها نحن �أمام ماليين من �لعرب ي�ضرخون بكلمة ل. وحتى �ضيلر في 

م�ضرحيته �ل�ضهيرة فيلهلم تل، و�لتي �أقر�أها كتعبير عن �إر�دة �لحرية ، قال: ل. „ل، �ضلطة 

�لطاغية لها حدود/ عندما يعدم �لمقهور حقوقه في �أي مكان/ وي�ضغط �لعبء عليه، يرفع 

يده/ في �ضجاعة م�ضممة �إلى �ل�ضماء/ لينتزع منها حقوقه �لخالدة/ �لتي ظلت معلقة هناك، 

�ندلع  مع  �ل�ضبه  �أوجه  لتعد�د  هنا  نحتاج  ول  تنك�ضر“.  ل  هي،  كالنجوم  �لم�ضاومة/  تاأبى 

�لثور�ت �لعربية. فهي و��ضحة للجميع. فاإلى جانب �لكثيرين �نتف�ضت رز�ن زيتونة لنتز�ع 

لمجتمعها  �لإن�ضان  حقوق  غير  �آخر  �ضيئا  لي�ضت  و�لتي  �لم�ضاومة  تاأبى  �لتي  �لحقوق  هذه 

من  �لألف  ع�ضر�ت  من  نعرفه  �أمر  ج�ضام،  ت�ضحيات  بدون  ذلك  يتحقق  ل  و�أن  �ل�ضوري. 

�ل�ضحايا �ل�ضوريين. وكما كتب �ألبير كامو: “وفي �أق�ضى �لحالت يقبل بالموت، حين يحرمونه 

�أف�ضل من حياة  „فالموت  �أن يعي�س ر�كعا“.  �أن يموت و�قفا على  من حريته. حينها يف�ضل 

�لعبودية“، نقر�أ في فيلهلم تل �أي�ضا.

اأ�ش�س ثقافية م�شتركة لماذ� هذ� �ل�ضتطر�د؟ لكي �أبين �أننا في �لبلد�ن �لأوروبية و�لعربية، 

م�ضتركة.  �أر�ضية  على  نقف  و�لدينية،  و�لثقافية  �لتاريخية  �لختالفات  من  �لرغم  وعلى 

»�لعرب«  �إلى  �لز�ئفة  و�لمع�رفة  و�ل�ضفقة  �لتك�بر  مل�وؤها  نظرة  لعق�ود  نظ�ر  »�لغ�رب«  لكن 

�لغرب  ذكاء في  �أكثرهم  �أما  للديمقر�طية.  موؤهلين  �أنهم جينيا غير  »�لم�ضلمين«، معتبر�  و 

بعدها  �لأوروبيين،  غر�ر  على  »�لتنوير«  من  مرحلة  يعي�ضو�  �أن  ب�ضرورة  �لم�ضلمين  فطالبو� 

ذلك  يفند�ن  �ل�ضوري  و�لتمرد  �لعربية  �لثورة  لكن  �لحد�ثة.  بركب  �للتحاق  يمكنهم  فقط 

ويوؤكد�ن على �أن �لب�ضر جميعهم ملتزمون بالقيم �لإن�ضانية، و�أن �لحرية �ضرط �ل�ضروط. �إن 

تفكير فال�ضفة و�ضعر�ء مثل فريدري�س �ضيلر و�ألبير كامو يقف على �لأر�ضية نف�ضها �لتي يقف 

عليها تفكير و��ضتنتاجات عقول عربية مثل رفاعة �لطهطاوي وم�ضطفى كامل وعبد �لرحمن 

�لكو�كبي وع�ضر�ت �آخرين. ويتوجب �أن تقوم على هذه �لمعرفة �أ�ض�س لقائنا و�لروؤية �لجديدة 

»�لم�ضلمين«  و  »�لإ�ضالم«  »�لعرب«،  �لمتد�ولة هنا حول  �لكلي�ضيهات  �أما  �لمتبادل.  لإدر�كنا 

فهي �ضتنتهي �إلى �ضندوق �لقمامة نف�ضه �لذي �ضينتهي فيه �لطغاة �لعرب. 

لكن �ل�ضوؤ�ل �لمطروح �لآن هو ما �لعمل؟ �ل�ضوؤ�ل �لملح، هو كيف ندعم هذه �لأحد�ث 

�لتاريخية؟ �إننا ل ن�ضتطيع �أن نتهرب هنا في �لغرب من م�ضوؤوليتنا، �إذ� ما كانت هذه �لثور�ت 

�لإن�ضان  حقوق  عن  �لدفاع  �إط��ار  في  تنخرط  خ�ضو�ضا  �ل�ضورية  و�لثورة  عموما  �لعربية 

و�لمطالبة بالحرية، وهي �لمبادئ �لتي نلتزم بها �أي�ضا. �إن ف�ضل �ل�ضيا�ضة �لغربية، و�كتفاءها 

�لذبح �لجارية في �ضوريا و�لتي �ضيزد�د معها عدد �لجناة كلما طال  بالتفرج على عمليات 

من  �لدولي  �لمجتمع  بموقف  ذلك  ربطنا  ما  �إذ�  وخ�ضو�ضا  »�ل�ضادية«.  من  تقترب  �أمدها، 

�لناتو  لمهمة  �ضهال  تبرير�  مثل  و�لذي  به،  يت�ضدق  برح  ما  �لذي  �لحماية«  »م�ضوؤولية  مبد�أ 

فر�نكفورته  �ضحيفة  في  ونقر�أ  �ل�ضغوط.  لممار�ضة  كذريعة  �لعقوبات  ليبيا.  في  �لع�ضكرية 
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عنا�ضر من كتيبة �أوي�س �لقرني

�لتابعة للجي�س �لحر 

في حي �ل�ضيخ �ضعد بحلب، 

كانون �لثاني/ يناير 2٠13

Photo: kai Wiedenhöfer

�ألغماينه بتاريخ 1٦ �أيار/ مايو 2٠12: “حظر �لتحاد �لأوروبي ت�ضدير �ل�ضلع �إلى �ضوريا �لتي 

ت�ضتخدم لقمع �ل�ضكان ... ومن تلك �ل�ضلع، �لكافيار و�لكماأة و�ل�ضيجار �لذي يتجاوز �ضعر بيعه 

ع�ضرة يوروهات، و�لنبيذ و�أنو�ع �أخرى من �لخمور بقيمة تتجاوز �لخم�ضين يورو، و�لمنتجات 

�لجلدية �لتي يتجاوز ثمنها مائتي يورو و�لأحذية �لتي يتجاوز �ضعرها �ضتمائة يورو، ح�ضب 

م�ضادر �لمفو�ضية �لأوروبية“. �إن �ضوريا لي�ضت بليبيا، وتدخل ع�ضكري مثل ذلك �لذي ح�ضل 

في ليبيا، ل يمكنه ولأ�ضباب كثيرة �أن يتكرر من جديد. ولكن، ووفقا لمطلب رز�ن زيتونة في 

لحماية  بد�ئل وحلول  �إيجاد  ويتوجب  �ل�ضوريين،  „يتوجب حماية  �ضابقا،  �لمذكورة  �لمقابلة 

�ل�ضعب �ل�ضوري، و�لخال�س من هذ� �لنظام“. لكن هذه �لحماية ل يمكن، بالنظر �إلى �لو�قع 

�ل�ضعب  فحماية  بالنظام.  فعال  توؤثر  ل  �لتي  �لعقوبات  عبر  ول  بالكالم  تحقيقها  �لحالي، 

�ل�ضوري تتطلب �لتدخل في �لأحد�ث �أو تزويد من يتوجب حمايته بالو�ضائل �لتي يحتاجها 

لحماية نف�ضه. 

نعلم �أن �لكثير من �لنا�س في �ضوريا متردد في �لن�ضمام �إلى �لثورة، لأنه ي�ضعر بالخوف 

من �لم�ضتقبل. وهناك �أ�ضباب كثيرة تقف خلف ذلك. فاأن ل يكون كل �إن�ضان قد خلق للثورة، 

�أمر �أدركه �ألبير كامو و�لذي حّمل �لإن�ضان �لثوري م�ضوؤولية خا�ضة: “�إن �لحرية لم تنم بالقدر 

نف�ضه �لذي نما به وعي �لإن�ضان بها. ويمكن ��ضتخال�س �أمر و�حد من هذه �لمالحظة، وهو 

يتعلق  �لأمر  باأن  نقول  �أن  لنا  يخول  �ضيء  ل  لكن  بحقوقه.  �لو�عي  �لإن�ضان  فعل  �لثورة  �أن 

بحماية حقوق �لفرد فقط. بل �لعك�س هو �ل�ضحيح، �إذ يظهر �أن �لأمر يتعلق بوعي ذ�تي يت�ضع 

با�ضتمر�ر، ويبلغه �لجن�س �لب�ضري في مغامرته �لتاريخية �لطويلة.“ �إن �لثورة ت�ضبح بالن�ضبة 

لكامو »بديهية �أولى« وهي �أ�ضا�ضية مثل �لكوجيطو بالن�ضبة لمعرفة �لذ�ت عند ديكارت. لذلك 

يتقم�س كامو عبارة ديكارت ليكتب: „�أنا �أثور، �إذن نحن موجودون“. فالإن�ضان في �لثورة يثور 

�أي�ضا لالآخرين، و�حتجاجه يتجاوز �لفرد، �أو يتجاوز ذ�ته. وهكذ� نفهم ت�ضريح زيتونة �لذي 

�ضردناه �ضابقا : “�إنها جائزة لكل �ل�ضوريين ولثورتهم“.

�إ�ض��اء�ت  |  �أودو �ضتاينباخ: �لجر�أة على �لروؤية �لمتعددة
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�لن�ضالي  رز�ن  ن�ضاط  ي��ب��د�أ  ل��م  الــحــريــة  اإرادة 

�لدفاع  مجال  في  ن�ضطت  لقد  �لثورة.  �ن��دلع  مع 

بدء  م��ن  ف��ت��رة طويلة  قبل  �لإن�����ض��ان  ح��ق��وق  ع��ن 

ولكن   .2٠11 مار�س  في  �ل�ضعبية  �لحتجاجات 

عند هذه �لنقطة بالذ�ت مع �نتقال �لحتجاج من 

�لفردي �إلى �لجماعي يكمن �لجوهر �لغام�س في 

�لأخ��رى،  �لعربية  �لبلد�ن  وفي  �ضورية  في  �لثورة 

وفي  �لظلم.  �ضد  لالإحتجاج  �لنا�س  خ��رج  حيث 

�لإع��الم  و�ضائل  باأهمية  �لمر�قبون  ن��ّوه  م��رة  كل 

�لجتماعية في هذ� �ل�ضياق. وهذ� بالطبع �ضحيح. 

لكن و�ضائل �لإعالم هذه، ما هي �إل �لو�ضيلة �لتي 

تجاوز  على  �لعميق  عزمهم  عن  �لنا�س  بها  عبر 

�نتهت،  قد  مرحلة  باأن  �ليقين  �إنه  �لقائم.  �لنظام 

عقارب  �إرج���اع  �ل��ط��رق،  بكل  �لحكام،  ح��اول  و�إن 

�ل�ضاعة �إلى �لور�ء. وخالفا للتطور�ت �لتي عرفها 

�لقرن  و�ضتينيات  خم�ضينيات  في  �لعربي  �لعالم 

فئات  �أو  �أف��ر�د  خلفها  يقف  كان  و�لتي  �لمن�ضرم، 

محددة، خ�ضو�ضا من �لع�ضكر، فاإن �لثورة �لجديدة 

هذ�  �ل�ضعب«.  »نحن  �ل�ضعب.  رح��م  من  خرجت 

مختلفة،  �ضيغ  في  وّحد  لدينا،  �لمعروف  �ل�ضعار 

خالل �لحتجاجات، رجال ون�ضاء من فئات دينية 

و�إثنية مختلفة. ما �لذي يوحدهم؟ ما �لذي يمنحهم 

�لقوة للخروج على �لطغاة �لذين عقدو� �لعزم على 

��ضتعمال كل �أنو�ع و�ضائل �لقمع �ضد �ل�ضعب؟ رز�ن 

زيتونة قدمت �لجو�ب عن هذ� �ل�ضوؤ�ل: “ل �ضك �أن 

�لمحتجين و�أن �لثورة �ضينت�ضرون في �لنهاية. ولو 

�ل�ضتمر�ر  ��ضتطعنا  لما  بانت�ضارنا  نعتقد  نكن  لم 

كل  ب��اأن  متاأكدة  �أن��ا  �لنظام.  وح�ضية  مو�جهة  في 

�ل�ضوريين متاأكدين من نجاح �لثورة في �لنهاية“. �إن 

�لنا�س ي�ضعرون باأن �لتاريخ �إلى جانبهم. ون�ضالهم 

تو�ضع من ن�ضال فردي �إلى ق�ضية وطنية.

وف��ي ه��ذ� �ل�ضياق �أع��ي��د ط��رح �ل�����ض��وؤ�ل: هل 

ما  باأهمية  �لأوروب��ي��ي��ن  �لجير�ن  و�أع��ن��ي  �عترفنا 

يحدث عند جير�ننا �لعرب؟ وكنت قد �أ�ضرت �أعاله 

�إلى �لأ�ضل �لم�ضترك بيننا و�لمتمثل في �ل�ضعي نحو 

وبين  بيننا  للقاء  �لجديد  �ل�ضكل  هو  فما  �لحرية. 

جير�ننا و�لذي يتنا�ضب مع هذ� �لإدر�ك؟ �إن �لتاريخ 

تو�جهت  �أن  فمنذ  �ل��ب��اب.  ه��ذ�  ف��ي  م�ضجع  غير 

�أوروبا و�لعالم �لعربي في نهاية �لقرن �لثامن ع�ضر، 

في �إط��ار ما عرف بالتو�ضع �لأوروب��ي �أخ��ذت هذه 

�أي:   (The white man’s burden) ��ضما:  �لمو�جهة 

عبء �لرجل �لأبي�س (La mission civilisatrice) �أو: 

مهمة تمدين �ل�ضعوب.

زعم  �لأول���ى  �لعالمية  �لحرب  بعد  وحتى  بل 

�لأوروبيون ب�ضرورة حماية �لدول �لعربية من �أجل 

�لحد�ثة  �إلى  �لح�ضاري  �لتخلف  من  بها  �لإنتقال 

منطقة  �إز�ء  �لأوروب��ي��ة  �ل�ضيا�ضة  �أم��ا  �لأوروب��ي��ة. 

�لبحر �لأبي�س �لمتو�ضط في �لعقود �لأخيرة، فقد 

�لو�ضع  على  �لمحافظة  على  تخوف  في  حر�ضت 

بدل  �لقائمة  �لأنظمة  بدعم  قامت  ولهذ�  �لقائم. 

�إلى  �أوروب��ا  ونظرت  �لديمقر�طية.  قوى  دعم  من 

�أن  دون  وقمعهم  �لفل�ضطينيين  ح��ق��وق  تجاهل 

تحرك �ضاكنا، وقبل �ضقوط بن علي بثمان و�أربعين 

عليه  �لفرن�ضية  �لخارجية  وزيرة  عر�ضت  �ضاعة، 

لكن  �لمظاهر�ت.  لمو�جهة  �أمنية  م�ضاعدة  تقديم 

�ل�ضابع  �لعربي منذ  �لعالم  ثارو� في  �لذين  �لنا�س 

من  �لإذن  يطلبو�  ل��م   2٠1٠ دي�ضمبر  م��ن  ع�ضر 

�أوروبا، بل قامو� بذلك دون �أوروبا. ولو �أنهم طلبو� 

ولهذ�  �ضيئا.  منها  تلقو�  لما  �أوروب��ا،  من  م�ضاعدة 

يتوجب على �أوروبا ��ضتعادة م�ضد�قيتها، لأن تلك 

لطبيعة  جديد  تحديد  �ضبيل  في  �أ�ضا�ضية  خطوة 

في  �لفر�ضة  بهذه  �لغرب  �ضيقامر  فهل  لقاءنا. 

�ضورية كما يفعل في فل�ضطين؟ وعلى �أي حال، فاإن 

�لنز�ع �لأخير في غزة يوؤكد ب�ضكل ل يقبل �ل�ضك 

�لتغيير�ت  �إل��ى  وبالنظر  �لأوروب���ي،  �لتحاد  ب��اأن 

بعد  �لعزم  يعقد  لم  �لعربي،  �لعالم  ي�ضهدها  �لتي 

��ضتعادة م�ضد�قيته في عالقته مع جير�نه.  على 

�لنار  باإطالق  �ل�ضياق من بد�أ  لي�س مهما في هذ� 

و�لقتل في �لأيام �لأخيرة. ومن �لبديهي �أن تد�فع 

�إذ� كان رجال  �إذ� هوجمت. لكن  دولة عن نف�ضها 

�إ�ضر�ئيل تملك  �ل�ضيا�ضة يحددون ب�ضكل قاطع �أن 

ك��ل �لحق ف��ي �ل��دف��اع ع��ن وج��وده��ا، ف��اإن عليهم 

من  �لقدر  وبنف�س  �لتاأكد  �ل�ضياق  هذ�  في  �أي�ضا 

و�لمبادئ  �لدولي  �لقانون  بمبادئ  �إ�ضر�ئيل  �لتز�م 

�ل�ضياق وعلى  يتحقق في هذ�  لم  لكن  �لإن�ضانية. 

ممار�ضات  �أ�ضحت  بل  تقدم،  �أدن��ى  �ضنين  م��دى 

كر�مة  من  و�لحط  �لأر��ضي  وم�ضادرة  �لحتالل 

�لذين  �لم�ضتوطنينن  ط��رف  م��ن  �لفل�ضطينيين 

�لحالية،  �لإ�ضر�ئيلية  �لحكومة  وتدعمهم  تحميهم 

�لب�ضر.  �أوروبا  غ�ّضت  �أخرى  ومرة  منهجية.  �أكثر 

�لأف��ق  �ن�ضد�د  و�ضكل  �لعنف.  يوّلد  �لعنف  لكن 

لنتفا�ضة  �لخ�ضبة  �لأر�����س  �ل��ك��ر�م��ة  و�م��ت��ه��ان 

و�إل��ى  �ل��غ��رب  ف��ي  �لمغرب  م��ن  �لعربي  �ل�ضباب 

�أي�ضا.  �ضورية  و�إلى  �ل�ضرق،  في  و�لبحرين  �ليمن 

عنف  خلف  تقف  �ل��ت��ي  نف�ضها  �لأ���ض��ب��اب  وه��ي 

�إل  �لقانون  تحترم  ل  �ضلطة  �ضد  �لفل�ضطينيين 

قليال وبالأحرى �إل ب�ضكل �نتقائي �ضاأنها في ذلك 

�ضاأن �لثيوقر�طيات �لعربية. وقد �ضبق لفريدري�س 

�ضيلر �أن �أ�ضار �إلى وجود عالقة وطيدة بين �لكفاح 

من �أجل �لتحرر من قمع �لطغيان و�لكفاح للتحرر 

تحرر  »تاريخ  كتابه:  في  وذلك  �أجنبية  �ضلطة  من 

موؤكد�  �لإ�ضباني«،  �لإحتالل  من  �لمتحدة  هولند� 

باأن „�لمو�طن �ليائ�س، �لذي لم تترك له �إل حرية 

في  �لنبيل  �ل��م��وت  يختار  موتين،  بين  �لختيار 

�ضاحة �لقتال. و�ل�ضعب �لثري و�لمرفه �لذي يحب 

�ل�ضالم، �ضيحارب عندما ي�ضبح فقير�. ولن يرتعد 

منذ �ليوم من �أجل حياة تفتقد �إلى كل �ضيء تجعل 

�لحكومة  �أن  مخجل  لأم��ر  �إن��ه  بها“.  يتعلق  �لمرء 

لم  �ضيلر،  فريدري�س  �ضعب  تمثل  �لتي  �لألمانية، 

�لمتبقي  �لوحيد  �لطريق  في  �لفل�ضطينيين  تدعم 

�لأمم  �أروقة  �لدولة، د�خل  وبناء  �لحرية  لهم نحو 

ل�ضالح  �ضوتت  �لدول  ع�ضر�ت  �أن  رغم  �لمتحدة، 

�لفل�ضطينيين.  �إن و�ضمة �لعار هذه �ضنحملها معنا 

وخ�ضو�ضا  �لحرية  تن�ضد  �لتي  �ل�ضعوب  كل  �أم��ام 

�أمام جير�ننا في �لبلد�ن �لإ�ضالمية.

�بن  جائزة  زيتونة  ل��رز�ن  نقدم  الــجــائــزة  معنى 

�لحال في كثير من  ر�ضد. هل نفعل ذلك كما هو 

�لتاأكيد  �أج��ل  من  خ�ضو�ضا  �ل�ضيا�ضية  �لجو�ئز 

لأنف�ضنا على �لقيم �لتي نوؤمن بها؟ �إذ� ما كان لحفل 

تقديم جائزة من معنى، فلن يتحقق �إل �إذ� �قترن 

نلزم  باأقو�ل فقط، وذلك حين  ولي�س  باأفعال  ذلك 

�أنف�ضنا باأن نت�ضرف وفقا لمعنى �لجائزة و�لحائز 

عليها. فحين نكّرم زيتونة، فعلينا �أن نكون مثل رز�ن 

زيتونة. �إذ ل يمكننا �أن نقف متفرجين على كفاح 

�ل�ضعب �ل�ضوري من �أجل �إنهاء حكم �ل�ضتبد�د كما 

نفعل ذلك �أمام كفاح �ل�ضعب �لفل�ضطيني من �أجل 

�إنهاء �لحتالل �لغا�ضم.

كيف لأوروبا �أن ت�ضترجع م�ضد�قيتها؟ �لجو�ب 

�لمطلوب  �إن  نظرتنا.  نغير  �أن  علينا  يجب  ه��و: 

هو نظرة �ضاملة، وهو ما يعني �ضرورة �أن نعترف 

في  وجير�ننا  �لعربية  �لمجتمعات  م�ضتقبل  ب��اأن 

�أوروب���ا،  م�ضتقبل  م��ن  ج��زء  ه��و  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق 

�لو�حد  للقرن  �لعالمي  �لنظام  في  �أوروب��ا  فو�ضع 

و�لع�ضرين �ضيرتبط جوهريا بطبيعة �لعالقات �لتي 

في  �ضتقوم  و�لتي  �لجديدة،  �لأنظمة  مع  �ضتبنيها 

لوقت  �عتمدنا  فل�ضطين.  فيه  بما  �لعربي  �لعالم 

طويل نظرة �إق�ضائية، كانت �ل�ضعوب �لعربية د�ئما 

بمخاوفنا  بها  تفاعلنا  تاأثر  وقد  �لآخ��ر.  هي  فيها 

غير  �ل��ه��ج��رة  �ل���ض��ت��ق��ر�ر،  ع���دم  م��ن  �لمر�ضية 

�ل�ضرعية و�لتطرف �لإ�ضالمي و�لمقاومة �لم�ضلحة 

�ضد �إ�ضر�ئيل. لهذ� لم تحّل �لق�ضية �لفل�ضطينية. 

�أما �لنظرة �لجديدة و�لتي �ضتكون �ضاملة، فت�ضترط 

�لدخول في حو�ر مع �أولئك �لذين ي�ضفون �ل�ضرعية 

على �لقيادة �ل�ضيا�ضية. �إنهم �ل�ضعب. فلوقت طويل 

لأنف�ضهم  �دعو�  �لذين  �أولئك  مع  �لعالقات  دعمنا 

�ل�ضعب و�أحيانا حكمو�  �إلى  �لعودة  �ل�ضرعية، دون 

�ضده.  

�أما فيما يتعلق بالم�ضتقبل �لقريب في �ضوريا، 

فكل �ضيء يرتبط بنهاية �لنظام �لحاكم قريبا. وكل 

من  يزيد فقط  ل  �لنظام  في عمر هذ�  �آخ��ر  يوم 

�أكثر  �لحقد  وين�ضر  �لهوة  يو�ضع  بل  �ل�ضحايا  عدد 

لأولئك  �لقذرة  �لآجندة  ندين  �إننا  �ل�ضوريين.  بين 

بعملياتهم  �ل�ضوري  �ل�ضعب  �آلم  ي�ضاعفون  �لذين 

�لتحرير.  ح��رب  با�ضم  ينفذونها  �لتي  �لإرهابية 

لكنهم لن ي�ضتطيعو� تحديد م�ضار �لتاريخ.

�أفق  ن�ضوء  �إل��ى  يحتاج  �ضورية  في  �ل�ضعب  �إن 

ن�ضوء  يتر�فق  �أن  ويجب  كله.  ي�ضمله  نظام جديد، 

هذ� �لنظام مع �لم�ضالحة. فلن�ضغ مرة �أخرى �إلى 

�ل�ضاعر فريدري�س �ضيللر وما قاله في »فيلِهلم ِتل«: 

بالثاأر  ولي�ضح   / �لم�ضروع  كل فرد غ�ضبه  „ليكبح 

من �أجل �لجماعة!/ فاإن �ل�ضرقة بحق �ل�ضالح �لعام 

يرتكبها / من يخدم نف�ضه في م�ضلحة خا�ضة“. �إن 

تحقيق  �أج��ل  من  عنه  محيد  ل  �ضرط  �لم�ضالحة 

بد�ية جديدة. 

في  �لنا�س  ي�ضع  �أن  �لليلة  ه��ذه  ف��ي  و�أملنا   

�ضورية، »�لكل« و »�ل�ضالح �لعام« فوق »م�ضالحهم 

�لخا�ضة«. هذه �لأمور تجتمع في �ضخ�س مثل رز�ن 

زيتونة، �لتي نكرمها هنا �لليلة. فقد كّر�ضت حياتها 

على مدى �ضنو�ت عديدة »لل�ضالح �لعام« ومن �أجل 

�لحق في �لكر�مة �لإن�ضانية و�لحرية، وجعلت ذلك 

من  �لليلة  هذه  تتمكن  لم  بنف�ضها.  �هتمامها  فوق 

�لتو�جد معنا، لأن عليها �أن تتخفى ب�ضبب ن�ضالها 

من �أجل �ل�ضالح �لعام. وعندما تظهر من جديد �� 

ومعها كل �أولئك �لذين كان عليهم �لختفاء �� فهذ� 

قد  �ضوريا  في  جديدة  حقبة  ب��اأن  عالمة  �ضيكون 

يقوم  م�ضتقبلنا  �أن  على  �أي�ضا  عالمة  وهي  ب��د�أت 

على �لقيم �لأ�ضا�ضية نف�ضها، غير �لقابلة لالجتز�ء، 

و�لتي نحن كلنا، ودون ��ضتثناء، ملزمون بالمحافظة 

على �ضالحيتها.

وفن«،  »فكر  مجلة  �إد�رة  مجل�س  ع�ضو  �شتاينباخ   اأودو   

وباحث وم�ضت�ضرق �ألماني معروف.

هذ� �لن�س كلمة تكريم لأودو �ضتاينباخ بمنا�ضبة ح�ضول 

�لنا�ضطة �لحقوقية �ل�ضورية رز�ن زيتونة على »جائزة �بن 

ر�ضد للفكر �لحر«.

ترجمة: ر�ضيد بوطيب
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�لتي  �لمالحم،  تلك  يعرف  من  هناك  م��از�ل  هل 

�أعمال  من  �أنها  ُزع��م  قديمة  �ضلتية  �أنها  يُفتر�س 

�لحقيقي  �لموؤلف  �أو�ضيان؟  �لأ�ضطوري  �لموؤلف 

�لذي  �ل�ضكتلندي  ماكفير�ضون  هو  �لمالحم  لتلك 

على  �لت�ضليل  ذلك  ب�ضبب  ولكن  ترجمتها.  �دعى 

نجاحا  �أو���ض��ي��ان  �أ���ض��ع��ار  حققت  �لتحديد،  وج��ه 

�ضاحقا في �لقرن �لثامن ع�ضر. ويعد هذ� �لمثال 

فيه  تتك�ضف  حيث  كبير،  حد  �إلى  لالهتمام  مثير 

�لترجمات بال�ضكل �لمفتر�س �أن تكون عليه دوما: 

�دعاء، م�ضكوك فيه �إلى حد كبير، باأحقية �لدخول 

�نطلقنا  ما  �إذ�  وجديد.  و�أجنبي  �آخ��ر  عالم  �إل��ى 

حديث  لغوي  كقناع  للترجمة  �ل�ضاذج  �لمفهوم  من 

لج�ضد �أدبي �أجنبي، ف�ضنجد �أننا ل نمتلك في مثال 

�أو�ضيان، �ضوى �لقناع. 

�لمثير  ع�ضر  �لثامن  �ل��ق��رن  ف��ي  �إذن  فلنظل 

للده�ضة. �إن �لم�ضت�ضرق �لفرن�ضي �أنطو�ن غالند، 

�لذي عمل لفترة طويلة بالمفو�ضية �لفرن�ضية في 

وفي جعبته مخطوطة  باري�س  �إلى  عاد  ��ضطنبول، 

ل�رو�يات �ألف ليلة وليلة. �تجه غالند �إلى ترجمتها 

ترجمي  �أ�ضلوب  وهو   �� لع�ضره  �لأدب��ي  للتيار  وفقا 

�تُهم فيما بعد بلفظ belle infidèle �أو �لمر�أة غير 

�لمخل�ضة. 

تعد  وليلة  ليلة  �ألف  ق�ض�س  �أن  نجد  وبالتالي 

هذ�  في  ونالحظ  �أو�ضيان.  حذو  حذ�  �آخ��ر  مثال 

�ل�ضدد �أن �لنجاح �ل�ضاحق �لذي حققته �لأ�ضاطير 

في جميع �أنحاء �أوروبا يرجع في �لو�قع �إلى طبيعة 

�لترجمة �لتي ت�ضتند �إلى زمن محدد. فاإذ� ما كان 

غالند قد �أقدم على ترجمة ق�ض�س �ألف ليلة وليلة 

به  قدمت  �لذي  »�لمخل�س«،  �لر�ضين  �لنحو  على 

كالوديا �أوت ترجمتها في عام 2٠٠4، لكان باإمكاننا 

�أن نتاأكد �أن ق�ض�س �ألف ليلة وليلة لم تكن لتحظى 

تماما   �� بالفعل  به  حظت  �ل��ذي  �ل�ضتقبال  بذلك 

مثلما نفتقر في �لحا�ضر �إلى تقدير ذلك �لأ�ضلوب 

�لترجمي �لذي �تبعه غالند ومعظم خلفائه، وهو 

ما عبر عنه بورج بو�ضوح في مقاله حول مترجمي 

�ألف ليلة وليلة. �أما �لت�ضاوؤل ب�ضاأن �أف�ضلية �أ�ضلوب 

جوهره  ف��ي  فيتعلق  �لآخ���ر،  على  �لأ�ضلوبين  م��ن 

بالهدف من �لترجمات وما تعمل على تحقيقه. 

يجب �أن يُوؤخذ في �لعتبار �أن رو�يات �ألف ليلة 

حد  �إلى  �للغوية  بالب�ضاطة  ت�ضبغها  ن�ضو�س  وليلة 

ما. و�إنه لأمر مفروغ منه �أن تلعب �ل�ضيحات �لأدبية 

�لترجمات  �أكبر بكثير في  �للغوية دور�  و�لتوقعات 

وليلة  ليلة  �أل��ف  ترجمات  على  قيا�ضا  �ل�ضعرية. 

�للغات  في  �ل�ضرقي  �ل�ضعر  �أن  نفتر�س  �أن  ي�ضعنا 

يت�ضابه  ل  نحو  على  للقر�ءة  مو�ئمته  تم  �لغربية 

كثير� مع �لن�س �لأ�ضلي بقدر ما يت�ضابه مع �ضياق 

�للغة �لم�ضتهدفة. و�إنه لي�س من قبيل �ل�ضدفة �أن 

ينتع�س �ل�ضتقبال �لأدبي للم�ضرق في نف�س �لفترة 

فري�ضة  �ضقطو�  �لذين  �لأبطال  �أولئك  �أيدي  وعلى 

�لنتفا�ضة  بد�ية  يمثل  فكالهما  �أو�ضيان.  لتزوير 

من  �لنتقا�س  و�ضد  �لعالم  عن  �ل�ضحر  نزع  �ضد 

قيمة �لعاطفة ل�ضالح �لعقل. 

�لكلمة  ه��و  »�ل��ت��ع��اط��ف«  م�ضطلح  ك���ان  ل��ق��د 

�ل�ضياق.  هذ�  في  هيردر  �ضاغها  �لتي  �ل�ضحرية 

حيث ظن هيردر �أنه قد لم�س �أ�ضالة تلك �لعاطفة 

�لحقيقية في �أ�ضعار �لكتاب �لمقد�س، كالتي لم�ضها 

في ق�ضائد �أو�ضيان. وتحول �ل�ضعر �إلى »لغة �لأم« 

م�ضطلحات  لإح���دى  ��ضتناد�  �لب�ضري،  للجن�س 

�ضعوب  و�عتُبرت  �ل�ضهيرة.  هامان  جيورج  يوهان 

�لم�ضرق في هذ� �ل�ضدد بمثابة م�ضادر� لالأ�ضالة، 

من  مجموعته  على  تعليق  و�ضمن  عليها.  يُعلى  ل 

هذ�  على  �لأم��ر  هيردر  �ضاغ  �ل�ضعبية،  �لأغ��ان��ي 

�لتي  �ل�ضعرية  و�لكنوز  �لأ�ضعار  مقد�ر  „�إن  �لنحو: 

تزخر بها تلك �لنزعة �لغوغائية ويختبئ في طيات 

جنون �لأ�ضاطير و�لتر�ث و�للغة و�لعاد�ت وغر�ئب 

دينية  ومو�ضحات  �ضعريات  �أية  يفوق  �لهمج،  كافة 

�أن من يُقدم على  �إنني لموقن،  في كافة �لع�ضور: 

�لق�ضائد،  وم��ن  �لهو�س،  من  �لأن��م��اط  تلك  جمع 

لم يبد لنا ال�شعر ال�شرقي الكال�شيكي حتى الآن منمًقا اإلى هذا الحد؟ الأمر يرجع في هذا ال�شدد اإلى 

الترجمات. اإذ اأن الترجمات اإلى الألمانية ل تزال ت�شتر�شد بالقرن الثامن ع�شر، حين بزغت الأ�شطورة 

باأن ال�شعراء الإ�شالميين بمثابة عباقرة اإح�شا�س وجدانيون ورومان�شيون. 

Stefan weidner    شتيفان فايدنر�

روح الع�سر

ترجمة ال�شعر ال�شرقي ــ الإ�شالمي
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ب�ضيء  �لأمم،  بين جميع  �لم�ضبقة، من  و�لأحكام  �لأوهام  ومن 

من �لإدر�ك �لعملي: ل�ضوف يُ�ضدي خدمة للعقل �لب�ضري، لن 

و�لجماليات  �لمنطقيات  من  �لع�ضر�ت  �لغالب  في  له  تُ�ضديها 

و�لأخالقيات و�ل�ضيا�ضات“. 

�لتي  للتنويرية  �لمناه�ضة  �لإ�ضارة  تلك  تخطي  ي�ضعنا  ل 

جانبين.  على  ينطوي  فهو  �لت�ضريح.  هذ�  طيات  في  �ختباأت 

�أ�ضعار  لأية  هيردر  حماية  في  تتمثل  جميلة،  و�جهة  �أحدهما 

غيره  �أو  عقالني  تع�ضب  �إل��ى  يميل  نقد  مو�جهة  من  �أجنبية 

�ل�ضعر  �أمام  مو�طنة  مجال  يفتح  بذلك،  وهو  �لتع�ضبات.  من 

�لأجنبي، و�إن بد� غريبا �أو مبهما لبع�س �لأ�ضخا�س. ولذ� تعين 

جمع �لأ�ضعار دون تحيز، بما في ذلك تلك �لتي لم تخلو �لأحكام 

�إل  �لعرقي.  �لتفوق  لنتهاء  بد�ية  �ضوى  لي�س  وهذ�  �لم�ضبقة. 

لذلك  �لمظلمة  �لخلفية  في  ويتمثل  ثمن،  له  �لنفتاح  هذ�  �أن 

�لأوروب��ي  �لثقافي  �لمجال  من  ينبع  لم  �ضعر  فكل  �لت�ضريح. 

بمجرد  وذلك  �لهو�س“،  �أنماط  „بكافة  و�ضمه  لخطر  يتعر�س 

دخوله ذلك �لمجال �لذي تفتح على يد هيردر. رغم �أن �ل�ضعر 

�لأجنبي قد �أ�ضبح بذلك مو�ضعا للترحيب، �إل �أنه، وفي �لوقت 

�لغربي. حيث  �لتعقل  في  �لم�ضاركة  تم حجبه عن  قد  نف�ضه، 

بات �لغرب م�ضئول عن �لعقل، و�لم�ضرق عن �لعاطفة. 

ون���رى م��ن خ��الل ذل��ك �أن ه��ي��ردر ي��ك��اد ي��ك��ون ق��د وجد 

و�لأخالقيات  و�لجماليات  „�لمنطقيات  على  هجومه  ذخيرة 

�لمقد�س  �لكتاب  �إن  مو�ضع.  �أي  في  �لعقالنية  و�ل�ضيا�ضات“ 

مثل  مثله  �لعاطفة،  عن  م�ضوؤول  يكون  �أن  كذلك  �ضاأنه  من 

»�لهمج« �أو ق�ضائد �أو�ضيان، �لتي لم تتفتح بعد باعتبارها مادة 

�ل�ضعور  �ل�ضلتية. فقد تحول م�ضرق  �أخرى  بعبارة  �أي  مزورة، 

�لأحيان  من  كثير  في  �لمجازية  �ضفتها  ظلت  ��ضتعارة،  �إلى 

متو�رية ومختلطة حتى �لآن بالمعنى �لحقيقي للكلمة، كموقع 

جغر�في وثقافي.

لل�ضعر  نموذجا  ل�ضليمان  �لمن�ضوب  �لإن�ضاد  ن�ضيد  �عتُبر 

�ل�ضرقي وعلى ذلك لغة �أم للجن�س �لب�ضري، وهو ما تحول في 

وربما  ككل.  �لم�ضرق  ل�ضعر  تج�ضيد  �إلى  هيردر  ترجمة  هيئة 

ترجع جذور ذلك �لجانب �لمنمق، و�لذي لز�ل يُن�ضب لل�ضعر 

تلك  ر�ضلت 
ُ
�أ „ربما  تعليقه:  في  كتب  فلقد  ذلك.  �إلى  �ل�ضرقي 

�أن  عطرة“حيث  �ضباح  وردة  �أو  متلهفة  زه��رة  مع  �لتنهد�ت 

„�إر�ضال �ضعوب �لم�ضرق لمثل هذه �لر�ضائل ومر��ضالت �لحب 

د�خل هد�يا من �لزهور، هو �أمر معروف لدينا من خالل ر�ضائل 

مونتاغو وغيرها“. 

وليُ�ضبح لدينا فكرة حول مدى �فتقار »تعاطف« هيردر �إلى 

�لمنطق، يجب �أن ن�ضع ن�ضب �أعيننا �أن ن�ضيد �لإن�ضاد قد ُكتب 

و�أن  �لميالد،  قبل  و�ل�ضاد�س  �لثامن  �لقرنين  بين  ما  وقت  في 

�لليدي ماري و�رتلي مونتاغو، �لتي ي�ضير هيردر �إلى خطاباتها، 

�إلى ذلك �لن�س مو�ضع �لجدل  قد توفيت عام 1٧52. يُ�ضاف 

يرجع �إلى ر�ضالة حب تركية تعود �إلى تلك �لفترة �لتي تميزت 

بالهو�س بالزهور وُعرفت با�ضم ع�ضر زهرة �لتيوليب في بد�ية 

�لقرن �لثامن ع�ضر با�ضطنبول. 

�إن �لزهور لعبت بالفعل دور� في ن�ضيد �لأنا�ضيد وربما كان 

بمثابة  كان  �إذ  �لمنمقة،  �للغة  �فتر��س  ل�ضتيعاب  كافيا  ذلك 

�للغة  �إلى  بعد  فيما  يُ�ضير  �أنه  �إل  �لم�ضرق،  ب�ضعر  لحق  �تهام 

�لغنية بال�ضور و�لمت�ضبعة بال�ضتعار�ت. ولكنه من �لو��ضح �أن 

هيردر لم يكتف بذلك. وكاأنه �فتتح متجر� كامال من �لزهور 

�لطبيعة، كما  �لإن�ضاد. ذلك لأن  ن�ضيد  تعليقه على  من خالل 

هو معروف، قد عملت على خدمة �لأدب �لمناه�س للعقالنية 

وب�ضكل ل يقل عن �ل�ضعر. 

هو  فما  منمقا،  �لإ�ضالمي   �� �ل�ضرقي  �ل�ضعر  يكن  لم  و�إن 

�أوروبا �لو�ضطى به، كان تاريخ �ل�ضعر  �إذن؟ حينما بد�أ �هتمام 

�ل�ضرقي �� �لإ�ضالمي قد �متد بالفعل �إلى �لألف عام، وذلك من 

خالل ثالثة لغات ثقافية عظمى: �لعربية و�لفار�ضية �لحديثة 

و�لعثمانية �� �لتركية. ولي�س �لمرء بحاجة لقر�ءة �أي �أبيات منه 

هذه  مثل  على  �متدت  �لتي  �لأدبية  �لظو�هر  تلك  �أن  ليدرك 

متر�مية  جغر�فية  مناطق  وعلى  �لطويلة  �لزمنية  �لفتر�ت 

من  و�ضفها  يجوز  ل  دلهي،  نيو  وحتى  �أ�ضبانيا  من  �لأط��ر�ف 

خالل ب�ضع تعبير�ت طنانة و�ضعار�ت. 

و�لإي�ضاح.  �ل�ضرح  من  للمزيد  حافظ  �ضعر  نتناول  دعونا 

�لديو�ن  على  ع��ام،  ب�ضكل  حافظ،  باأ�ضعار  معرفتنا  تقت�ضر 

ن�ضو�س  من  خال  و�إن  حتى  لغوته،  �لغربي  للموؤلف  �ل�ضرقي 

�أ�ضلية لحافظ، فيما عد� من بع�س �لقتبا�ضات.. حتى �أن �أولئك 

(هناك  حافظ  لأعمال  حقيقية  ترجمات  وق��رءو�  �ضبق  �لذين 

�لعديد، ولكن �أيا منها لي�س منت�ضر� على نطاق و��ضع) لن يريدو� 

بالكاد �أن يزعمو� معرفتهم به ��ضتناد� �إلى هذه �لأعمال. و�إن 

حدث ذلك، فيُجوز لنا �أن نتهمهم بال�ضذ�جة. �إذ لي�س بالإمكان 

تقييم �أعمال حافظ دون �لإلمام بالفار�ضية، �إل �إذ� ُقورنت عدة 

ترجمات جنبا �إلى جنب على تعدد لغاتها وع�ضورها. فاإذ� ما 

�تجهنا حينئذ �إلى مقارنة �أعمال حافظ بالتيار�ت �لأدبية �لتي 

مهدت �لطريق ل�ضتقباله، لأ�ضبنا بالده�ضة. 

هل ينتمي حافظ �إلى ع�ضر �لعاطفة؟ �إلى ع�ضر �لعا�ضفة 

و�لندفاع؟ �أم �إلى ع�ضر �لرومان�ضية؟ �ضو�ء في �أعمال حافظ 

�أو في �لأمثلة �لقليلة �لأخرى لل�ضعر �ل�ضرقي �لتي تُرجمت في 

�ألمانيا في ذلك �لقرن �لحا�ضم، ما بين 1٧٦٠ ووفاة فريدري�س 

روكرت في عام 18٦٦، فاإن كالهما ل يُ�ضير �إلى تد�خل �أو ت�ضابه 

�إن  بل  ذكرها.  �ل�ضالف  �لألمانية  �لأدبية  �لتيار�ت  مع  و��ضح 

�ضعر �لع�ضور �لإ�ضالمية �لو�ضطى ي�ضبه بالأحرى تلك �لق�ضائد 

�ل�ضعرية �لتي حاول �ضعر�وؤنا في ذلك �لوقت �أن يناأو� باأنف�ضهم 

�ل�ضرقي، ول  �ل�ضعر  �إن  �لباروكي و�لمتكلف.  �ل�ضعر  عنها، من 

�ضيما �ضعر حافظ، لي�س بعاطفي �أو وجد�ني. حيث �أن مفهوم 

�لذ�ت �أو �لأنا �لأدبية في �ل�ضعر �ل�ضرقي لي�س له �أدنى عالقة 

بما تتميز به �أ�ضعارنا منذ �لقرن �لثامن ع�ضر. 

مع  بالمقارنة  الألمانية   اإلى  المترجم  الأجنبي  ال�شعر 

�أ�ضعار حركتي �لعا�ضفة و�لندفاع و�لرومان�ضية، تتجه �لأ�ضعار 

�أ�ضر  �إلى  حافظ،  �أعمال  في  ذروتها  وتتمثل  �ل�ضرقية،  �لفنية 

�إ�ض��اء�ت  |  �ضتيفان فايدنر: روح �لع�ضر

�ل�ضاعر د�خل قيود من �لقو�عد �لتقليدية. فال تتجلى �لعبقرية 

�ل�ضعرية بعنفو�ن وفردية بل من خالل تحرك �ل�ضاعر ببر�عة 

لقد  �لقيود.  لتلك  وج��ود  ل  وكاأنه  �ل�ضو�بط،  من  �إط��ار  في 

�إلى  �لع�ضرين  �لقرن  حتى  �لإ���ض��الم  لغات  في  �ل�ضعر  �متثل 

�لموجه  طعنه  في  هيردر  �أهملها  قيا�ضية،  �ضعرية  �ضو�بط 

�ضد »�ل�ضعريات و�لمو�ضحات �لدينية« ب�ضكل يكاد يتز�من مع 

�كت�ضاف ذلك �ل�ضعر. ل نجد في �ل�ضعر �ل�ضرقي �لكال�ضيكي 

�لثورة  �إلى  �لتجديد و�لنطالق و  �إلى  يُ�ضير  �لقليل مما  �ضوى 

�أو ُقر�أت في هذ�  �أ�ضارت �لترجمات لذلك  �لأدبية، حتى و�إن 

�ل�ضدد. 

�إن قدرة �ل�ضعر �ل�ضرقي ب�ضكل عام، و�ضعر حافظ ب�ضكل 

�لعا�ضفة  بين  ما  �لألماني  �لأدب  في  �لندماج  على  خا�س، 

و�لندفاع و�لرومان�ضية �لمتاأخرة، يرجع �إلى �ثنين من �لعو�مل 

ي�ضمى  ما  �أحدها  �لأ�ضلية.  بالأعمال  �لبتة  لهما  عالقة  ل 

�لأ�ضلية  �لأ�ضعار  تلك  �ضياقات  �أن  حيث  �لثقافي.  بالقتالع 

تكاد تكون معروفة، مما يفتح �لمجال ب�ضكل خا�س �أمام تعدد 

ول  ن�ضاء،  ما  فيها  ونقر�أ  بها  نفعل  �أن  فين�ضتطيع  �لتفا�ضير. 

ي�ضعها �لدفاع عن نف�ضها. 

�أما �لعامل �لثاني �لحا�ضم في م�ضاألة ��ضتقبال �ضعر حافظ 

و�ل�ضعر �ل�ضرقي، يتمثل في �لترجمة نف�ضها. حيث �أن وقوعها 

في مجال �لتيار�ت �لأدبية �لمذكورة وفي طي ذلك �لنق�ضام 

ما بين �لعاطفة و�لعقل �لذي �أطلقه هيردر، يُمثل خطورة بالغة 

على ��ضتقبال �لأدب �ل�ضرقي و�لدو�ئر �لثقافية �لإ�ضالمية في 

�ألمانيا. 

مالئمة  �ل�ضرقي  ل��الأدب  �لقالئل  �لمترجمين  محاولة  �إن 

�لع�ضر  روح  �إطار  في  للقر�ءة  قابلة  لت�ضبح  �لترجمية  �لمادة 

�أمر  ومن قبل مجتمعهم �للغوي، وكذ� تكييفها و�لتالعب بها، 

ل يمكن تجنبه. و�إنه لمن غير �لتاريخية �عتبار تلك �لمو�ئمة 

�أن  علينا  ينبغي  بالأحرى  بل  �لمترجمون.  به  يُقذف  �تهاما 

قد  كانو�  فلو  �لع�ضر.  ل��روح  وفقا  للترجمة  لتجاههم  نمتن 

حاولو� ترجمة �ل�ضعر �ل�ضرقي مثلما ترجم هولدرلين �لأعمال 

�لإغريقية، لما وجدت �أعمالهم �أدنى �ضدى، وهو ما حدث مع 

�أجل  �فتتحه هيردر من  �لذي  �لمجال  هولدرلين. ولظل ذلك 

�إلى �لألمانية، غير �لقابل للمقارنة،  �ل�ضعر �لأجنبي �لمترجم 

غير مطروق.  

�ل�ضعر  ت�ضورنا حول  في  ��ضتنادنا  �ضحة  من  �لرغم  على 

�ل�ضرقي �إلى تلك �لحقبة، على �لرغم من �أنه ت�ضوبه في كثير 

عدم  م�ضوؤولية  �أن  �إل  و�لت�ضويه.  �لب�ضاطة  بع�س  �لأحيان  من 

�ضك�ضبير  �أعمال  مع  حدث  كما  �لت�ضور،  ذلك  و�ضقل  تحول 

و�لمترجمين  �لأدب��اء  تقع على عاتق جيل  �لمثال،  �ضبيل  على 

و�لم�ضت�ضرقين، �لذين جاءو� بعد ذلك ولم ينجحو� في تحقيق 

ما تميز به �لمترجمون �لأو�ئل: �أل وهو �لرتقاء �إلى م�ضتوى 

ع�ضرهم ولغة حا�ضرهم �لأدبية. 

لغتي  �إل��ى  حافظ  �أع��م��ال  ترجمة  �لممكن  م��ن  ك��ان  �إذ� 

�أي�ضا  �لممكن  من  فاإنه  و�لرومان�ضية،  و�لن��دف��اع  �لعا�ضفة 

�أن  �إذ  �لجديدة.  �لمو�ضوعية  �أو  �لتعبيرية  لغتي  �إلى  ترجمتها 

حافظ �ضاعر، كان ليالءم �لطليعة �لفيناوية ب�ضكل جيد للغاية، 

حيث �أن �ألعابهم �للغوية في �لألمانية هي �لأقرب مقارنة بتلك 

عن  �أما  بريزنيت�س.  ر�ينهارد  �أو  �آرتمان  كارل  بهانز  �لخا�ضة 

عدم تحقق مثل ذلك �ل�ضتقبال، فهذ� يعود من ناحية �إلى عدم 

�إجادة �ضعر�وؤنا من مرحلة ما بعد �لحرب، لأي من لغات �لعالم 

�أحد من م�ضت�ضرقينا  �أخرى، لم يتجه  �لإ�ضالمي. ومن ناحية 

�إلى تبني �أ�ضعار ع�ضرنا ولغتنا �لأم حتى ولو ب�ضكل مبدئي، �أو 

�ل�ضتلهام منها. 

�لمترجمين  �أول��ئ��ك  �ت��ج��اه  �أن  ن��ج��د  ذل���ك،  م��ق��اب��ل  ف��ي 

�ل�ضبغة  ذوي  ب��الأ���ض��الف  �ل�ضتر�ضاد  �إل��ى  و�لم�ضت�ضرقين 

�لكال�ضيكية و�لرومان�ضية، كما يت�ضح بجالء في �أعمال كل من 

�أنيماري �ضيمل ويوهان كري�ضتوف بورجل، له �ضبب وجيه. حيث 

�لذي  ذلك  �آن��ذ�ك، هو  ُط��ور  �ل��ذي  �لترجمي  �ل�ضكل  ذلك  �أن 

�لتقو� في طياته بال�ضعر �ل�ضرقي باللغة �لألمانية؛ وهو �أي�ضا 

�ل�ضر�مة  تلك  تعطينا  �أل  �لإطالق.  بال�ضعر على  �لتقو�  حيث 

�ل�ضند  عن  �لبحث  في  �لحق  �ل�ضرقي،  �ل�ضعر  في  �لر�ضمية 

لدى �لكال�ضيكيين و�ضادة �لأ�ضكال �لأدبية لدينا؟ و�ألم يت�ضبب 

�أكثر  كال�ضيكية  لغة  �إل��ى  ترجمته  جعل  في  �ل�ضعر  ذلك  قدم 

�للغة  �أن تلك  �إنه لأمر مفروغ منه،  �أمر� غير �ضروري؟  قدما 

�لأ�ضعار  �لآن  �إليها حتى  تُترجم  �لتي  �لمفتر�ضة،  �لكال�ضيكية 

�ل�ضرقية �لأكثر قدما، ما هي �إل ��ضتن�ضاخ، ل حياة فيه، للغة 

ت�ضوه  ذلك  عن  نتج  وقد  و�لرومان�ضية.  �لكال�ضيكية  ع�ضورنا 

تجلى منذ �ضنو�ت قليلة في تلك �لمجموعة �لمختارة من �ضعر 

�لحب �ل�ضرقي، �لتي يظهر طابعها �لمنمق في عنو�نها: ذهب 

على لزورد. 

�لن�ضو�س  ه��ذه  �ضوء  في  يعتقد  من  نلوم  �أن  ي�ضعنا  ول 

�أخرى  جهة  فمن  �ل�ضرقي.  ب��الأدب  �لهتمام  �إل��ى  يفتقر  �أن��ه 

طويلة  فترة  منذ  �لفرن�ضي   �� �لإنجليزي  �للغوي  �لعالم  برهن 

ترجمة  �لكال�ضيكي  �لإ�ضالمي  �ل�ضعر  ترجمة  �إمكانية  على 

�لتي  �لمعا�ضرة  �لترجمات  من  بالدنا  ما خلت  و�إذ�  ع�ضرية. 

تمثل ذلك �ل�ضعر، فاإن ذلك ل يجوز �أن يُعزى �إلى �لمترجمين 

و�لم�ضت�ضرقين ودور �لن�ضر �لمترددة و�لمتخوفة فح�ضب: فهو 

�لت�ضابك  �إلى  �لآن  حتى  بالدنا  �فتقار  مدى  �أي�ضا،  لنا  يُظهر 

�لفكري،  و�لف�ضول  �لحيوي  و�لأدب  �للغة  فقه  بين  و�لتو��ضل 

على عك�س ع�ضرنا �لكال�ضيكي.

 �شتيفان فايدنر  رئي�س تحرير مجلة »فكر وفن«.

ترجمة: هبة �ضلبي
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Völkerkunde Museum, München.
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و�لم�ضكالت  �لدكتاتورية  و�لنظم  �لأهلية  و�لحروب  �لحروب  �إن 

�لجتماعية و�لقت�ضادية؛ تعد هي �لأ�ضباب �لتي دفعت �لآلف من 

�لب�ضر في �لعالم �لعربي �إلى �ختيار �لمنفى. ل �ضيما �لمثقفين هم 

من وجدو� �أنف�ضهم مرغمين على مغادرة �أوطانهم �لأ�ضلية و�لبحث 

يتمتع  يز�ل  و�لذي ل  �ل�ضعر،  �إن  عن عو�لم جديدة وغريبة عليهم. 

ب�ضعبية كبيرة في �لعالم �لعربي، يعبر عن تجارب �لغربة لالأ�ضخا�س 

�أطروحة  تتناول  لالإعجاب.  مثيرة  ت�ضاوير  خالل  من  �لمنفى  في 

من  لأرب��ع��ة  �ل�ضعرية  �لأع��م��ال  ميلي�س  ل�ضتيفان  �لغربة«  »�ضعرية 

�ضعر�ء �لمنفى �لمعا�ضرين من �لعرب: زكريا محمد (مو�ليد 1951) 

وغ�ضان زقطان (مو�ليد 1954) من فل�ضطين، بالإ�ضافة �إلى �ضعدي 

يو�ضف (مو�ليد 1934) وكمال �ضبتي (1955 �إلى 2٠٠٦) من �لعر�ق. 

�ضديدة  �ضعرية  مفاهيم  �ل�ضعر�ء  هوؤلء  يمتلك  �لكاتب،  ي�ضير  وكما 

�لغربة«  »�ضعرية  ب�  يُ�ضمى  �أن ما  �لمنفى. وهو يرى  �لختالف حول 

�لتي قامو� بتطويرها تعد بمثابة �ضمة م�ضتركة بينهم.

�لتوجيه  ن��م��اذج  تختفي  حين  �لغربة،  ف��ي  �ل��م��رء  يعي�س  كيف 

يتغلب  كيف  و�ل�ضياع؟  �لحيرة  �إلى  �لمحطمة  �لأنا  وت��وؤول  �لقديمة 

�لمرء على �أزمة �لهوية �لتي ترتبت على ذلك؟ كيف يكون �لأمر، �أن 

�لم�ضتقبلة؟   �لبلد�ن  مجتمعات  حافة  على  بارز  عربي  ك�ضاعر  يحيا 

�إلى جانب تلك �لجو�نب �ل�ضلبية للمنفى، ل يز�ل هناك ت�ضاوؤل حول 

جو�نب �لإثر�ء �لكامنة في �لمنفى. حيث �أن �لتقاء �لثقافات �لأجنبية 

و�لعو�لم �للغوية من �ضاأنه �أن يكون د�فعا للكتابة، وعامل �إثر�ء ي�ضب 

في �ضالح �لن�ضاط �لإبد�عي. كما �أن �لد�فع ور�ء �ل�ضفر يلعب دور� 

بارز� في تجارب �لمنفى. في �أعمال كمال �ضبتي نرى كيف �ُضورت 

حياة �لمنفى مجاز�، كرحلة فوق �لقبور �أو عبر جثمانه هو �ضخ�ضيا. 

�تباع  �إلى  �لمنفى  �ضعر�ء  �لآخرون من  �لثالثة  �ل�ضعر�ء  �تجه  كذلك 

�لوطن. حيث  �لمنفى و�ضياع  �لت�ضاوؤمي في تج�ضيد  �لأ�ضلوب  نف�س 

لالأنا  منه  �لميئو�س  �لو�ضع  �أعمالهم  في  �لمظلمة  �ل�ضور  تعك�س 

�لممزقة بين �لت�ضاوؤلت. 

تاأثير مدمر  من  يحمله  وما  �لوح�ضي  �لو�ضع  ذلك  وللتغلب على 

لالأنا، يُجرى �لبحث عبر �للغة عن وطن جديد. وفي �أ�ضعارهم ومن 

خاللها ي�ضعى كتاب �لمنفى جاهدين �إلى خلق عو�لم يمكن �لإ�ضارة 

�إليها بالعو�لم �لم�ضادة نظر� لمعار�ضتها للعو�لم �لو�قعية �لتي ت�ضطبغ 

بالياأ�س و�لفقد�ن. وبذلك يكون �لمغترب قد دخل في مرحلة ما بعد 

�لمنفى. �إل �أن هذ� �لم�ضطلح ل يفتر�س دوما �نتهاء فترة �لمنفى. في 

بع�س �لن�ضو�س �لمحددة يُفهم هذ� �لم�ضطلح على �أنه �ضكل جديد 

�أنه  �إل  �إلى ��ضتمر�ر تلك �لظاهرة.  يُ�ضير  �أ�ضكال �لمنفى، حيث  من 

فيما يتعلق ببع�س �ل�ضعر�ء ل ي�ضعنا �لحديث ولو لمرة عن مرحلة ما 

بعد �لمنفى. هذ� ما نر�ه في حالة كمال �ضبتي، على عك�س �ل�ضعر�ء 

�لثالثة �لآخرين �لذين تطرقت �إليهم �لدر��ضة. حيث لحظ ميلي�س �أن 

هذ� �لكاتب „... ظل حتى وفاته قابعا في ماأ�ضاة منفاه، وهو ما يُفهم 

على �أنه عقوبة وجودية“. 

��ضتناد� �إلى فئتي �لمنفى وما بعد �لمنفى �ضعى �ضتيفان ميلي�س 

�ل�ضعري  و�لتجاه  �ل�ضعرية  �لأعمال  تحديد  �إلى  �أطروحته  في ختام 

لتحديد �لموقع �لذ�تي لل�ضعر�ء �لأربعة �لذين قام باختيارهم، حيث 

�تجه باإيجاز �إلى عر�س �أ�ضكال كتابية �أخرى ت�ضكلت حديثا في �إطار 

�ل�ضعر �لعربي �لمعا�ضر. وفي كلمته �لختامية عدد ميلي�س �أي�ضا تلك 

�لخ�ضائ�س �لأخرى ل�ضعر �لمنفى �لعربي. حيث يُج�ضد �ضعر �لمنفى 

�لعربي ك�ضعر ت�ضاوؤلي و�ضعر تذكيري و�أخير� ك�ضعر مقاومة، („يمكن 

�ضد  �لموجهة  �ل�ضعرية  �لخطابة  من  كنوع  �لمنفى  �ضعر  ��ضتيعاب 

كما جاء على  �لوطن.“  �لعليلة في  و�لجتماعية  �ل�ضيا�ضية  �لأو�ضاع 

ل�ضان ميلي�س). 

�إن �لمعالجة �لأدبية للمنفى، وما يرتبط بها من تاأمالت و�نعكا�ضات 

حول ق�ضايا �لهوية و�لغربة و�لتغلب على �لما�ضي ومو�جهة �لثقافات 

و�أنماط �لحياة �لأجنبية، قد لعبت دور� ملحوظا في �لتحديث �للغوي 

و�لم�ضموني لل�ضعر �لعربي. وهو ما يُك�ضب �ضعر �لمنفى �لعربي بال 

�ضك �أهمية كبيرة في �إطار �ل�ضعر �لعربي �لمعا�ضر باأ�ضره وكذ� في 

�إطار �ل�ضعر �لعالمي.

 لنـا مجـافـيــا  باحثة في �لدر��ضات �لعربية من جورجيا، وحا�ضلة على درجة 

�لدكتور�ه في �ل�ضعر �لن�ضائي �لعربي �لمعا�ضر من جامعة فر�يبورغ �لألمانية.

 Stephan Milich: Poetik der Fremdheit. Palästinensische und

irakische Lyrik des Exils. Reichert Verlag, Wiesbaden 2009.

ترجمة: هبة �ضلبي

في درا�شته ل�شعر المنفى العربي يعر�س لنا �شتيفان ميلي�س تجارب المنفى للكتاب الفل�شطينيين 

والعراقيين باأ�شلوب مف�شل، وذلك من خالل بحث الأعمال ال�شعرية ل�شعراء المنفى من العرب باأ�شلوب مقارن.    

lana MZhavia    لنـا مجـافيـا

�سعرية الغربة ل�ستيفان ميلي�س

تجارب فل�شطينية وعراقية
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عر�س  �ألماني  متحف  ي��ح��اول  �لأول���ى  للمرة 

مو�ضوع �أفغان�ضتان من وجهة نظر �لجنود �لألمان 

في جبال �لهندكو�س. مع �أن �لجنود يعتبرون حلقة 

�لبعيدة  �لبلد�ن  ويقربون  �لقدم  منذ  ثقافية  و�ضل 

�إل  �ضور،  من  يلتقطونه  وما  وتقاريرهم  بر�ضائلهم 

�أنهم بالكاد عبرو� عن �نطباعاتهم حتى �ليوم، على 

�لأقل فيما يتعلق باأفغان�ضتان. 

بعد نقا�ضات د�خلية مطولة قرر �لقيمون على 

نظر  وجهة  عر�س  لالإثنولوجيا  ميونيخ  متحف 

�لجنود �أي�ضا، في خطوة جريئة خا�ضة و�أنه لي�س 

ن�ضاطاته  تركيز  لالإثنولوجيا  متحف  �ضميم  من 

عبر  نح�ضل  وب��ذل��ك  �لآن��ي��ة.  �لإ�ضكاليات  على 

ت�ضجيالت �ضوتية، مرفقة ب�ضور ر�ضمية ولقطات 

�لجنود  حياة  في  مفاجئة  لمحات  على  �ضخ�ضية، 

�لمقاتلين.

الم�شورون المحليون �إل �أن �لمعر�س ل يتوقف 

�لأجانب  �لجنود  �نطباعات  �أن  حيث  ه��ذ�.  على 

�لمحليين  �لم�ضورين  نظر  وجهة  بعر�س  ت�ضتكمل 

�أفغان�ضتان  في  �لبالط  نخبة  كانت  لقد  �ل�ضباب. 

مهتمة �هتماما �ضديد� بالت�ضوير منذ مطلع �لقرن 

لبع�ضهم  �ل�ضور  بالتقاط  �أبناوؤها  وقام  �لع�ضرين 

في  �ل�ضوفييت  قبل  من  ��ضتغالله  وبعد  �لبع�س. 

�لبروباغند� �ل�ضيا�ضية ومنعه كليا في ظل طالبان، 

متز�يدة  �ضعبية  �لفوتوغر�في  �لت�ضوير  ي�ضهد 

تاأ�ضي�س  مع  �أجنبية،  جهات  وت�ضاهم   .2٠٠2 منذ 

وور�ضات  �لمهرجانات  وتنظيم  �لميديا  موؤ�ض�ضات 

�لعمل و�لمعار�س، بق�ضطها في تاأهيل ون�ضر �لمادة 

في  �لمعرو�ضة  �للقطات  جاءت  وبهذ�  �ل�ضورية. 

للت�ضوير  �إطار م�ضابقة م�ضتركة  �أي�ضا في  ميونيخ 

مع معهد غوته في �أفغان�ضتان �أعلن عنها مطلع عام 

ي�شتمر معر�س »لحظات اأفغانية« في متحف الدولة لالإثنولوجيا في ميونيخ 

لغاية ١٥ اأيلول/ �شبتمبر ٢٠١٣. وقد نجح القيمون على المعر�س في تقديم �شورة ح�شا�شة 

تربط النطباعات اليومية للجنود الألمان بانطباعات الم�شورين الأفغان من زاوية جديدة كليا.

nouRia ali-tani    نورية علي تاني

لحظات اأفغانية

الخوف والحنين في بلد ممزق

بائع جو�ل

من معر�س:

 Augenblick Afghanistan, 

Völkerkunde Museum, München.
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21٠2، حيث كان على �لم�ضورين �ل�ضباب محاولة 

ترجمة حياتهم �ليومية في �ضور فوتوغر�فية. وهذ� 

�لمعر�س يحمل مفاجاأة مختلفة للمر�قب �لم�ضحون 

عن  �لإع��الم  و�ضائل  من  يعرفها  م�ضتهلكة  باأفكار 

�لحرب و�لماأ�ضاة �لأفغانية.

�لعبارة  في  �أفغانية  لحظات  معر�س  يُخت�ضر 

�لتالية: ل تحليل، ل �ضيا�ضة ول �إي�ضاحات، �إنما طرح 

لالأ�ضئلة وتو�ضيع لزو�يا �لنظر. في مزيج متو�زن من 

و�ضائل مختلفة للعر�س �لتربوي �لمتحفي نقترب من 

�أفغان�ضتان �لعام 2٠12 �أكثر فاأكثر. ترتيب �لف�ضاء 

على خلفية من �لألو�ن �لأفغانية و�لمناظر �لطبيعية 

دعوة �إلى �لغو�س في عالم محير ومت�ضابك جزئيا. 

�لمعقد  وتفكيك  �لنظام  بع�س  لخلق  محاولة  وفي 

كان ل بد من �لعناوين �لعري�ضة على �لحائط.

مقنع رغم الإ�شكاليات كان من �لمتوقع �لمزيد 

من �لح�ضا�ضية حول مو�ضوعة �لجندر في �ختيار 

للمعر�س  �لمر�فق  �لكتيب  في  و�لكّتاب  �لمو��ضيع 

خا�ضة و�أن �لنا�ضر موؤ�ض�ضة �ثنولوجية.

�ل��م��ر�أة  و���ض��ع  �ع��ت��ب��ار  ف��ي  كثير�  ب��ول��غ  فلقد 

في  �لأجنبي  للتدخل  و�ضرعية  ذريعة  �لأفغانية 

�أفغان�ضتان ولذلك كان ل بد من �إبد�ء �لمزيد من 

�لهتمام �لتف�ضيلي و�لمتباين بعو�لمها. وعلى هذ� 

�لم�ضتوى ل بد �أي�ضا من توجيه �لنقد �إلى عناوين 

�إلى  تهدف  �أنها  يبدو  �لتي  �أي�ضا،  �ل�ضور  بع�س 

وتطهيرها  �لإ�ضالم  عن  �لغربية  �ل�ضورة  ت�ضويب 

فلم  �لمتطرفين.  يد  على  و�لنحر�ف  �لإ�ضاءة  من 

�لذي  �لأمر  موفقا،  �ل�ضياغات  بع�س  �ختيار  يكن 

�أثار ردود فعل قوية بين �لجمهور.

�آفاقا  يفتح  فهو  مقنع.  فالمعر�س  ه��ذ�  وم��ع 

بلد  ح��ول  للنقا�س  �أخ���رى  فر�ضة  وي��وف��ر  ج��دي��دة 

و�لفو�ضى.  �لحرب  غير  كثيرة  �أخ��رى  �أ�ضياء  فيه 

�أر���س  و�لاليقين،  �لتناق�ضات  �أر���س  �أفغان�ضتان 

�لغنى �لثقافي و�لمناظر �لخالبة.

�لقو�ت  ك��ل  �ضتن�ضحب   2٠14 نهاية  بحلول 

�ضيكون  وبعدها  �أفغان�ضتان.  �لمقاتلة في  �لأجنبية 

على �لمجتمع �لأفغاني �أن يري �لجميع مدى قدرته 

�ل�ضير في طريق �ل�ضتقر�ر و�ل�ضالم وتحمل  على 

»لحظات  ل�  �لوقت  �ضيحين  وحينها  �لم�ضوؤولية. 

�أفغانية« جديدة.

في  و�لحنين  �لخوف  �أفغانية،  »لحظات  معر�س  ي�ضتمر 

�أيلول/ �ضبتمبر 2٠13 في متحف  بلد ممزق« حتى 15 

�لمعر�س  كتالوج  �أعد  ميونيخ.  في  لالإثنولوجيا  �لدولة 

توبيا�س ماترن وكري�ضتينه �ضتيلت�ضينغ.

  نورية علي تاني   خبيرة في �ل�ضوؤون �ل�ضيا�ضية و�لإ�ضالمية 

و�لإ�ضالمي،  �لعربي  �لعالمين  في  �لآني  �لو�ضع  تبحث 

وتركز في در��ضاتها على و�قع �لمر�أة �لر�هن.

ترجمة: كامير�ن حوج

رجل وزوجته يجل�ضان

 على حافة قبر، �أفغان�ضتان

من معر�س:

 Augenblick Afghanistan,

Völkerkunde Museum,

München.

Photo: Reza Yamak
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�لعائدة  ق�ض�ضه،  في  �أحمد،  جميل  �لباك�ضتاني  �لمو�طن  ي�ضف 

�لقبائل  فيه  تقطن  �ل��ذي  �لمجهول،  �لعالم  �ل�ضبعينات،  عقد  �إل��ى 

�لباك�ضتانية.

وعلى ما يبدو، فاإن �لأعمال �لأدبية مكتوب عليها لعنة �لتفاوت 

�لتي  �لأح��د�ث  �ندلع  بعد  عادة،  تُن�ضر،  �لموؤلفات  فاأف�ضل  �لزمني: 

�ندلع  على  �لزمن،  من  عقود  مرور  بعد  تُن�ضر،  قد  بل  ل  تتناولها، 

وقت  في  �ل�ضاحة  في  تظهر  �أدبية  موؤلفات  وهناك  �لأح��د�ث.  هذه 

عالء  رو�يات  �أعني  �لعربية،  �لثور�ت  في  �لباحثة  فالرو�يات  مبكر: 

�لأ�ضو�ني، على �ل�ضبيل �لمثال ولي�س �لح�ضر، كان قد جرى ن�ضرها 

�لعالم  �لمرء في  باأن  �لعام 2٠11، علماً  �ل�ضابقة على  �ل�ضنو�ت  في 

�لغربي لم يلحظها ولم ينتبه �إليها على مدى زمن طويل. بيد �أن جميل 

�أحمد، �لموظف �لمتقاعد �لمولود عام 1933، و�لكاتب �لباك�ضتاني 

�لمجهول في عالم �لأدب، �حتال في هذه �لأيام، على هذه �للعنة ونجا 

منها. وكانت و�ضيلته تكمن، في �لكتابة قبل �ندلع �لأحد�ث، ون�ضر 

�لعمل �لأدبي، بعد تبلور هذه �لأحد�ث وظهورها على �ل�ضاحة بنحو 

جلي. فلو كان قد ن�ضر ق�ض�ضه، قبل �أربعين عاماً، �أي حين �ألف هذه 

�لق�ض�س، لما كانت ق�ض�ضه قد حظيت، ول حتى ب�ضيء من �لهتمام، 

�لذي حظيت به في هذه �لأيام. فهذه �لموؤلفات �ضارت تندرج، في 

�لزمن �لر�هن، �ضمن �لموؤلفات �لأكثر رو�جاً على �لم�ضتوى �لدولي.

اآخر طرف في العالم فالمنطقة �لتي ت�ضكل �آخر طرف في �لعالم، 

�لحدودي  �ل�ضريط  هي  �أحمد،  جميل  عنها  يتحدث  �لتي  �لمنطقة 

�لو�قع بين �أفغان�ضتان وباك�ضتان، هي �لمنطقة �لتي كان �لكاتب، قد 

عمل فيها، في �ضابق �لزمن ب�ضفته موظفاً حكومياً، و�لتي �أ�ضبحت 

باكورة  �إن  �لحاجة.  �لطالبان، عند  �إليه  ين�ضحب  �لذي  �لماأوى،  �لآن 

بعنو�ن  لحق،  وقت  في  �ضدر  �لذي  �لموؤلف  �أعني  �لأدبية،  �أعماله 

»�ل�ضقر �لجو�ل« (The Wandering Falcon)، يروي علينا، كيف عا�س 

و�أحب وفكر �لمو�طنون، في تلك �لحقبة من �لزمن. ولي�س ثمة �ضك 

في �أن هذه �لرو�ية قد نجحت، في تمكيننا، من �لإحاطة، ولو بع�س 

�ل�ضيء، بفحوى �ل�ضجال �ل�ضديد، �لد�ئر في �لزمن �لر�هن، نعم لقد 

نجحت �لرو�ية في �إحاطتنا علماً بفحوى هذ� �ل�ضجال، و�إن عزفت 

عن �إبد�ء تقييمات معيارية، ما عاد ممكناً �ل�ضتغناء عنها، �إل بالكاد، 

في �ليوم �لر�هن.

وتبد�أ �أحد�ث �لرو�ية باأن يختطف �ضاٌب فتاًة �أحبها. وخالل فر�ر 

و�لفتاة  �لفتى  ي�ضتقر  مطارديهم،  قب�ضة  في  للوقوع  تجنباً  �لثنين 

�لأمر  يدم  ولم  قاحلة.  منطق  في  يقع  �أمامي  ع�ضكري  موقع  بجو�ر 

على  �لمطاردون  عثر  وحينما  طفاًل.  �لعا�ضقان  رزق  حتى  طوياًل 

�لأبوين بعد مرور �ضنو�ت كثيرة على فر�رهما، قتل �لمطاردون �لفتى 

و�لفتاة وتركو� �ل�ضبي وحيد�ً بجو�رهما. �إن هذ� �ل�ضبي هو �ل�ضقر، 

�لذي �ضارت „جولته“، خالل م�ضيرة �لتاريخ، �لمادة �لرئي�ضية في هذه 

�لرو�ية؛ بيد �أن �لأبطال �لحقيقيين ظلو� د�ئما �لآخرين، �لذين عثرو� 

على �ل�ضبي ورحبو� به و�أجاروه كما لو كان و�حد�ً منهم. على �ضعيد 

�آخر، فاإن �لبلو�س، على �ضبيل �لمثال، من جملة �لأعر�ق �لتي تعلن 

�لع�ضيان في وجه �لدولة، وذلك لأن هذه تريد، متجاهلة تر�ث �لقوم 

Stefan weidner    شتيفان فايدنر�

قبل اأن ياأتي الطالبان

الكاتب الباك�شتاني جميل اأحمد يكتب على الحدود بين باك�شتان واأفغان�شتان

�لكاتب �لباك�ضتاني جميل �أحمد 

يكتب حول �لمناطق �لحدودية

بين �أفغان�ضتان وباك�ضتان

Photo: Fauzia Minallah
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وعاد�تهم وتقاليدهم، �أن تفر�س عليهم رئي�ضاً يدير �ضوؤونهم بح�ضب 

�لت�ضور�ت �لحكومية.

�ل�ضرف، وثقت  بكلمة  تامة  ثقة  مما درجو� عليه، من  و�نطالقاً 

في  بحقها  قاطعاً  وع��د�ً  يت�ضمن  عليها،  ُوزع  بمن�ضور  �لجماعة 

�لن�ضحاب بحرية وبكل �أمان. ولكن، وما �أن حطت �لجماعة �لرحال 

في �لمدينة، �ضرعان ما َحكمْت عليهم بالإعد�م محكمة �ضورية �أثار 

�أ�ضلوبها �لتع�ضفي نقمة عارمة. وهكذ�، „�أ�ضدل �ل�ضتار على �لبلو�س، 

وتم �لتفاق على �لتز�م بال�ضمت �لمطبق على م�ضكلتهم وعلى حياتهم 

بتحمل  ويخاطر  يتجر�أ  كان هناك �ضحفي  وما  قتلهم.  دو�فع  وعلى 

عقوبة �ضديدة ب�ضبب ت�ضليطه �ل�ضوء على �لظلم �لذي تعر�ضو� له. 

م�ضتعد�ً  �لبيروقر�طي،  �لجهاز  في  �لعاملين  من  �أحد،  يكن  لم  كما 

�أ�ضيل  جزء  مات  فبموتهم  �لحال،  كانت  ومهما  بمن�ضبه.  للت�ضحية 

يعربون  كانو�  �لتي  �لعفوية،  من  �ضيء  مات  �لبلو�ضي،  �ل�ضعب  من 

ومجاملتهم  لطفهم  من  �ضيء  مات  ووده��م،  حبهم  عن  خاللها  من 

وثقتهم بنف�ضهم وبالآخرين. �إن مجمل هذه �لأمور كانت قد ُعر�ضت 

على �لمحكمة �أي�ضاً وق�ضت نحبها حالها في ذلك حال �ل�ضبعة من 

�لرجال“.

الخ�شائ�س  عــن  التخلي  تــفــر�ــس  تطبيع  لعملية  و�ــشــف 

�لوحيد  �لمتحدث  �لذي هو  �لر�وي،  �إن حديث  القومية بالإكراه 

لأن  �أحمد  يدفع جميل  �لذي  �ل�ضبب  �ل�ضتار عن  يزيح  �لرو�ية،  في 

زمن طويل.  �لوقت، على مدى  ذ�ت  �ل�ضمت، في  يلتزم  ولأن  يكتب 

لعملية  �أي�ضاً، و�ضفاً  لَف �لمو�ضوم »�ل�ضقر �لجو�ل« يج�ضد،  �لُموؤَ �إن 

عن  �لتخلي  معينة،  عرقية  مجموعة  على  تفر�س  �أن  تريد  تطبيع، 

خ�ضائ�ضها �لقومية، تريد �أن تفر�س هذ�، على مجموعة عرقية، ل 

�ضوت، ول وزن لها �أبد�ً، في هذ� �لموؤلف، كما ل �أحد يد�فع عنها، 

ويتحدث با�ضمها هاهنا. من ناحية �أخرى، فاإن فكرة �لدولة �لقومية، 

�لتي تُعتبر، بكل تاأكيد، مك�ضباً ح�ضارياً عظيم �ل�ضاأن، تك�ضف هاهنا 

�إن �لحدود، �لتي جرى  ثانية عن وجهها �لقمعي، وجهها �ل�ضمولي. 

ر�ضمها في �لقرن �لع�ضرين لأول مرة، باعتبارها حدود�ً دولية، تف�ضل 

�أفغان�ضتان  وبين  �لأولى،  للوهلة  �لبريطانية  و�لهند  �أفغان�ضتان  بين 

�لمنطقة  �أو�ضال  ت��ردد،  �أو  رحمة  بال  تمزق،  بعد،  فيما  وباك�ضتان 

�لتي  �لخ�ضو�س،  وج��ه  على  �لقبائل  تلك  ت�ضكنها  �لتي  �لحيوية، 

�لقبائل  تلك  �أي  �لبدوية،  �لحياة  خ�ضائ�س  بح�ضب  �لعي�س  �عتادت 

�لتي لم تعرف نمطاً للعي�س غير نمط �لتنقل بح�ضب تغير�ت ف�ضول 

�ل�ضنة، كما يُخبرنا بذلك �لر�وي في �لق�ضة �لمو�ضومة »موت �لإبل« 

(Das Sterben der Kamele)، �أ�ضف �إلى هذ� �أن هذه �لقبائل ما كانت 

تحتفظ بوثائق وهويات �أبد�ً. �إل �أن �لحال قد تغير �لآن، فهم �ضارو� 

مجبرين على �إبر�ز جو�ز�ت �ضفرهم على �لحدود �لدولية. من هنا، 

و�إذ� ما �أر�دو� �لم�ضي قدماً بال وثيقة ر�ضمية، ف�ضيُقتلون هم و�إبلهم 

بكل تاأكيد. وبعدما ينتهي �لمرء من مطالعة �لرو�ية، فاإنه ل يتعجب 

�أنو�ع �لرقابة  �أولئك �لب�ضر يرف�ضون كافة  �أبد�ً حين يرى �أن �أحفاد 

حلفاء،  على  �لعثور  �إل��ى  و�إ���ض��ر�ر،  وع��ي  بكل  وي�ضعون  و�لت�ضلط، 

ينا�ضرونهم وي�ضدون من عزمهم. 

ول تنتهي كافة �لق�ض�س بالنحو �لماأ�ضاوي �لذي تنتهي به ق�ضة 

»موت �لإبل«. فاإحدى هذه �لق�ض�س م�ضتقاة �أحد�ثها من ق�ضة ماكرة 

د�رت �أحد�ثها في زمن �لحرب �لعالمية �لأولى، ولعب �لبطولة فيها 

ود  ك�ضب  على  ر�ه��ن��و�،  قد  كانو�  بريطاني،  و�آخ��ر  �ألماني  �ضخ�س 

�لقبائل، من خالل �إغد�قهم �لكثير من �لمال على هذه �لقبائل، �إل �أن 

�لقبائل نفذت �أ�ضاليب ناجحة للوقيعة بينهما. ومن حقائق �لأمور، �أن 

�لمرء قد لحظ، �آنذ�ك، �أن �لعالم، �لذي يجري و�ضفه هاهنا، كان 

قد �أم�ضى عر�ضة للتفكك. وفي �ضياق هذ� كله، ل يُعلي جميل �أحمد، 

�لباك�ضتانية،  �لحدودية  �لمناطق  في  �لبدوية  �لحياة  �ضاأن  من  �أب��د�ً، 

وما تت�ضم به �لحياة في هذه �لمناطق، من ظروف معي�ضية َفّظة. بيد 

�أنه ل يُخ�ضعها، �أي�ضاً، �أعني �لحياة في هذه �لمناطق �لمجدبة، �إلى 

عملية جرد تنطلق من �لمعايير ذ�ت �لأهمية �لمركزية في �ل�ضجال 

�لد�ئر حول حقوق �لإن�ضان. �إن معاني �لتر�ث و�ل�ضرف و�حتر�م �لآباء 

�أكثر تاأثير�ً في هذ� �لمجتمع من �لإ�ضالم. ومهما كانت عظمة و�أهمية 

تظل  �لقو�نين  هذه  �أن  �إل  �لمجتمع،  لهذ�  بالن�ضبة  �ل�ضرف  قو�نين 

تت�ضم بال�ضفافية و�ل�ضتمر�رية. فما هو خير وما هو �ضر، وما هو حق 

و��ضح وما هو زيف بين، �أمور يعرفها كل و�حد في �لمجتمع. فنحن، 

�لمعتقد�ت  ومعنى  قيمة  ب��اأن  �لحد�ثة  بعد  ما  حقبة  في  �لموؤمنين 

تقوم  مطلقة  مرجعية  �أي  لها  لي�س  �لإن�ضاني  و�ل�ضلوك  �لإن�ضانية 

بتحديدها. يعتر�ضنا هنا مز�ج ل لب�س فيه ول �إبهام، مز�ج له �� هو 

بحد ذ�ته �� قيمة جمالية حقاً وحقيقة.

ول  فيه  ��ضتعالء  ل  وباأ�ضلوب  �ضل�ضة،  بلغة  �أحمد  جميل  ويكتب 

�إدعاء�ت باطلة. وتكمن ميزة هذ� �لأ�ضلوب في �لز�وية �لتي يتحدث 

منها �لر�وي، وفي بُْعد هذه �لز�وية بالنحو �لمنا�ضب: فالر�وي يتحدث 

�لمتد�عي  �لعالم  روؤية هذ�  ينا�ضب �ضرورة  بمقد�ر  بعيدة  ز�وية  من 

بين  �غتر�ب  ين�ضاأ  �أل  ي�ضمن  بمقد�ر  وقريبة  �لخارج،  من  �لأرك��ان 

باأن  تكهنا  �إذ�  كثير�ً  ن�ضط  ل  و�إننا  هذ�،  و�لقر�ء.  �لرو�ية  �ضخو�س 

يعود  بعدما  حتى  �لقر�ء  �هتمام  م��د�ر  �ضيظل  �أحمد  جميل  موؤلف 

�ل�ضالم �إلى حدود باك�ضتان ثانية في يوم من �لأيام.
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عام 2٠13 في د�ر هوفمان وكامبه.
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